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Abstract 
In today's knowledge society, the employee is an investment in time and money for the 

employer. Because of this reason it is not that easy for employers to replace employees as 

before, and there is a greater emphasis on finding the "right person". After political 

decisions, employers have received a growing responsibility for employees to pay for 

absence due to illness, rehabilitation investigations and organizing rehabilitation activities 

in the workplace. This responsibility has made employers more eager to know as much as 

possible of job seekers and employees. This has raised a question of integrity in the 

working life. Because of technological developments workers can be monitored in 

several ways. These new technologies have also led to a discussion of ethical and legal 

concerns about the integrity in the workplace.  

  

The purpose of this paper was to illustrate the factors affecting the legitimacy of 

surveillance in the workplace. We have considered the phenomenon from a management 

perspective, where risk management and integrity have been in focus. We chose to use 

the agency theory and panopticon in our theoretical framework because they are 

established theories in our chosen subject. We also chose risk management because it is a 

used method to motivate monitoring. We then focused on risk assessment because it is in 

this phase that the risk identification occurs. For the reader to understand the concept of 

integrity, we have chosen to explain the concept in the theoretical framework and present 

three principles for simplifying the definition of what the rights intends. 

 

Monitoring can meet various interests of the employer, for example to maintain high 

productivity and protect their assets, which may simultaneously be against personal 

privacy. The employer also has an obligation to provide a safe workplace, which may 

legitimize some monitoring. Monitoring can be resisted by employees out of several 

reasons. Research has shown that excessive monitoring may lead to dissatisfaction, stress, 

and reduce the motivation. The employee's negative attitude toward surveillance could 

also be due to illegal interest which could be stealing or drug abuse. However certain 

monitoring can also be in the employee’s interest when it’s for example is used to 

provide a safe working environment.  

 

The study has shown that legitimacy is affected by numerous factors and that there is no 

clear answer on how the managing monitoring against personal integrity is to be treated. 

It depends on how the employer justifies the surveillance and if the employee accepts this 

justification. But we believe it is important to both parties to have an ongoing dialogue 

over this issue. 
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IV 

Sammanfattning 
I dagens kunskapssamhälle är arbetstagaren en investering i tid och pengar för 

arbetsgivaren. Det har medfört att det inte är lika lätt för arbetsgivaren att ersätta arbetare 

som tidigare, utan det läggs större vikt vid att hitta ”rätt person”. Enligt politiska beslut 

har arbetsgivarna tillförts ett växande ansvar för arbetstagarna i form av sjuklön, 

rehabiliteringsutredningar samt att organisera rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen. 

Detta ansvar har gjort arbetsgivarna mer angelägna att veta så mycket som möjligt om 

arbetssökande och anställda, vilket har rest en fråga om integritet i arbetslivet. På grund 

av teknologisk utveckling kan arbetstagare övervakas på flera olika sätt. Dessa nya 

teknologier har även medfört en diskussion om etisk och laglig oro över integritetsrättvisa 

på arbetsplatsen.   

 

Syftet med uppsatsen har varit att illustrera de faktorer som påverkar legitimering av 

övervakning på arbetsplatsen. Vi har betraktat fenomenet utifrån ett 

managementperspektiv, där risk management och integritet har varit i fokus. 

 

Vi valde att använda oss av agentteorin och panoptikon då de är etablerade teorier inom 

vårt valda ämne. Risk management valde vi eftersom det används för att motivera 

övervakningsåtgärder. Vi har inriktat oss på riskbedömning då det är i denna fas som 

riskidentifieringen sker. För att läsaren ska förstå begreppet integritet, har vi valt att 

förklara det i den teoretiska referensramen samt presentera tre principer för att förenkla 

definitionen av vad dess rättighet innebär.  

 

Övervakning kan tillgodose olika intressen från arbetsgivarens sida för att till exempel 

upprätthålla god produktivitet och skydda tillgångar. Arbetsgivaren har även en 

skyldighet att bistå med en säker arbetsplats vilket gör att vissa övervakningsåtgärder 

legitimeras. Övervakning kan ogillas av arbetstagaren utav flera anledningar, bland annat 

har forskning visat att överdriven övervakning kan leda till missnöje, stress samt minskad 

motivation. Arbetstagarens negativa inställning till övervakning kan även bero på illegalt 

beteende vilket bland annat kan vara stöld eller missbruk. Vissa övervakningsåtgärder 

kan dock även tillgodose arbetstagarens intresse i form av exempelvis en säker 

arbetsmiljö. 

 

Uppsatsens studie visar att legitimering påverkas av ett flertal faktorer och att det inte 

finns något klart och tydligt svar på hur hantering av motsättningen mellan övervakning 

och personlig integritet ska behandlas. Det beror på hur arbetsgivaren motiverar 

övervakning samt om arbetstagaren är villig att godta de motiven. Vi anser att det är 

viktigt att båda parter för en kontinuerlig dialog över frågan.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Övervakning, integritet.  



V 

 

Förord 

 
Denna magisteruppsats har gett oss en insikt i vilka dilemman det finns i diskussionen 

kring övervakning och personlig integritet. Vi har även insett att det inte finns givna svar 

på hur dessa motsättningar ska hanteras. Vi hoppas att ni som läsare får förståelse av 

ämnet och uppfattar fenomenet lika intressant som vi gjort. 

 

Vi vill tacka vår handledare Christer Holmén för sitt stöd och ifrågasättande. Vi vill även 

tacka våra respondenter för att de visat intresse och tagit sig tid att svara på våra frågor. 

 

Borås, Maj 2011  

 

 

      ____________________                    ____________________  

           Lina Erlandsson                                Sofia Bergenholtz                               
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1 Introduktion 
I introduktionskapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning av hur utvecklingen av 

övervakning startade samt hur relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare sett ut 

från industrialismen fram tills idag. Kapitlet introducerar även vår 

problemformulering, forskningsfråga samt syfte. Till sist ges en beskrivning av hur 

uppsatsen avgränsats samt fortsatt disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Industrialismen medförde flera förändringar i samhället och på arbetsmarknaden. Den 

sekundära sektorn, det vill säga produktion av varor, blev dominerande på bekostnad 

av den primära sektorn, jordbruket. Industrialismen införde en skalekonomi vilket 

gjorde det lönsamt att ha en industriell produktion med stordriftsfördelar. Dessutom 

separerades ägandet och ledandet inom industrin. Tidigare, under jordbruksamhället 

var det bonden själv som ägde gården och styrde över arbetet. I och med den 

industriella revolutionen utvecklades dock nya ägandeformer och mellanchefskapet 

introducerades. Kapitalismen, vilket följde industrialismen, gjorde även att det fanns 

flera ägare i samma företag vilket resulterade i behovet att systematisera ledandet och 

kontrollen av organisationer
1
.  

 

Utgångspunkten för den självmedvetna verksamheten startade i och med 

introduceringen av Scientific management. Det var ett försök under sent 1800-tal av 

Fredrick W. Taylor att skapa ordning och systematisera tillverkningsindustrin samt att 

försöka organisera produktiviteten bättre
 2

. Enligt Taylor skulle det utvecklas ett antal 

standardprocesser vilka tillåter kontroll av tillverkningen. Dessutom bör 

organisationer fastställa en individs fysiologiska och intellektuella kapacitet med hjälp 

av tids och rörelsestudier samt intelligens och lämplighetstester
3
. Produktionsstyrning 

utgick ifrån iakttagelser och ackordlöner. Även viss finansiell kontroll utvecklades 

under industrialismen samt behovet utav långsiktsplanering
4
. Taylors paradigm var ett 

av de första försöken att systematiskt analysera mänskligt beteende. Detta innebar att 

bryta ner varje uppgift till dess minsta beståndsdelar och sedan hitta det bästa sättet att 

utföra varje uppgift på
5
.  Arbetet, vilket förlades i fabriker, innebar en högre 

specialisering av arbetskraften vilket ledde till att arbetsuppgifter separerades och blev 

mer repetitiva. Från att chefer styrde arbetarna med disciplinära straff utvecklades mer 

normativa metoder i form av exempelvis symboliska betygsättningar och 

företagsuniformer. Detta medförde att den anställde nu fick ett personligt ansvar för 

                                                
1 Eriksson-Zetterquist Ulla, Kalling Thomas & Styhre Alexander (2005) ”Organisation och 

organisering”. Liber AB, Malmö s.43-44 
2 Ratnayake, R.M Chandima (2009) “Evolution of Scientific Management Towards Performance 

Measurement and Managing Systems for Sustainable Performance in Industrial Assets: Philosophical 

Point of View”.  J. Technol. Manag. Innov. 2009, Volume 4, Issue 1 s.153 
3Hammarén, Göran (1997) ”Organisationslära, Klassiska frågor…nya perspektiv. Studentlitteratur, 

Lund s.38 
4 Mabon, Hunter (1992) “Organisationsläran, struktur och beteende”. Psykologiförlaget, Hägersten 

s.6-7 
5 Ratnayake (2009) s.156 
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hur företaget representerades
6
. Prestationsmätning har historiskt utvecklats som 

metoder för övervakning samt för att upprätthålla organisatorisk kontroll. Det innebär 

processer för att säkerställa att strategier efterföljs för att uppnå uppsatta mål och 

syften
7
. Stämpelklocka, ackordslön, betalning som bygger på invägd produktion är 

äldre former av kontroll av arbetarna
8
. Under industrialismens utveckling hade 

arbetarna inte särskilt vida rättigheter. De ansågs mer eller mindre vara utbytbara 

delar i en industriell maskin där delarna av människorna fanns där det endast var 

opraktiskt att införa delar av metall
9
. Diskussioner om arbetarnas rättigheter och 

integritetsfrågor i arbetslivet är en relativt ny företeelse. Anställningsformer under 

industrialismen upplöste personliga förhållanden mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Anställningsförhållandena karaktäriserades istället av att arbetsgivarna 

betalade ut lön för antal arbetade timmar och utöver det hade arbetsgivarna inget 

ansvar. Det innebar att arbetsgivarna inte hade något intresse av information om 

arbetarna så länge de utförde sina arbetsuppgifter. Dessutom fanns inte ett brett legalt 

skydd för arbetarna utan arbetsgivarna hade makten över arbetsförhållandena. 

Anställningsförhållandena under industrisamhället kan generaliseras som rena 

kontraktsförhållanden
 10

.  

 

Industrialismen kom relativt sent till Sverige och den sammanföll under samma tid då 

det skedde en generell demokratisering av politiska system i västra Europa. Som en 

konsekvens av kampen för bättre lönevillkor började arbetare organisera sig i fackliga 

organisationer och dessutom organiserade sig arbetsgivare i föreningar. Under 1900-

talet växte antalet fackligt anslutna arbetare inom både den privata och offentliga 

sektorn. Det innebar att Sverige var ett av de länder vilka hade högsta nivån av 

fackföreningsrörelse i Västvärlden. Detta medförde och garanterade ett institutionellt 

förhandlingssystem mellan parterna. Det gav arbetarna en stark position gentemot 

arbetsgivarna under 1900-talet och staten införde regleringar och lagar för att skydda 

arbetstagaren
11

. Lagar som har uppkommit är exempelvis de som reglerar arbetstid, 

arbetsmiljön och rätt till semester
12

.  

 

Samhällsutvecklingen till ett post-industriellt kunskapssamhälle har medfört att 

arbetstagarna ofta representerar en stor investering av tid och pengar ifrån 

arbetsgivarna
13

. Det har även skett en flexibilisering av arbetstiden och platsen för 

arbetet vilket har suddat ut gränsen för vad som betraktas som arbete och fritid
14

. 

Dagens anställningsformer har frambringat att arbetstagare inte är lika lätta att ersätta 

                                                
6 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2005) s.40 
7 Ratnayake (2009) s.154 
8Ball, Kirstie (2010 )”Workplace surveillance: an overview” Labor History Vol. 51, No. 1, February 

2010, 87–106 Open University Business School, Milton Keynes, UK s.89 
9Shafritz, Jay M, M.fl. (2005) “Classics of organization theory”. . Sjätte upplagan, Thomson 

Wadsworth, USA  s.28-29 
10Westergåd, Annamaria J. (2002) ” Integritetsfrågor i arbetslivet” Juristförlaget, Lund s.18-19 
11Czaniawska, Barbara & Sevón, Guje (red)(2003) ”The northern lights- Organization theory in 

Scandinavia” Liber, Malmö s.41-42 
12 Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/lagochratt/ Besökt: 2011-04-05 kl:16:30 
13 Westregård,(2002) s.18-19 
14Beck, Ulrich(1986)”Risksamhället, på väg mot en annan modernitet”. Suhrkamp Verlag, Frankfurt s.5 

http://www.av.se/lagochratt/
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som tidigare och arbetsgivare lägger stora resurser på att finna ”rätt person” till 

företaget. Arbetsmarknaden har även förändrats och inkluderar i allt högre grad 

användandet av varierande anställnings- och kontraktsformer. Tidsbegränsade 

anställningsformer och projektanställningar ökar den enskildes osäkerhet på 

arbetsmarknaden vilket gör att arbetstagarens position att neka övervakningsåtgärder 

minskar.   Enligt politiska beslut har arbetsgivarna erhållit ett växande ansvar för 

arbetstagarna i form av sjuklön, rehabiliteringsutredningar samt att organisera 

rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen. Detta ansvar har gjort arbetsgivarna mer 

angelägna att veta så mycket som möjligt av arbetssökande och anställda.
15

 Då 

arbetsgivare vill ha mer information om sina arbetstagare har det medfört att 

organisationer och övervakning går hand i hand i dagens samhälle. En kombination av 

tillgänglig teknologi och managementkultur, vilket betonar individuella dimensioner, 

har lett till en förlängning och intensifiering av individuell övervakning istället för 

övervakning som grundar sig på arbetsgrupp, avdelning eller affärsenhet. Övervakning 

har används länge inom organisationer vilket har gjort att den numera ses som 

nödvändig och ett normalt element i arbetslivet
16

.  Enligt en undersökning utförd av 

Kommunals fackförbund, som presenteras i deras fackförbundstidning, sker 

regelbunden övervakning av anställda i kommuner, landsting, bussbolag samt inom 

vård och assistansorganisationer.  Enligt arbetsgivare görs övervakningen för 

vårdtagarnas, passagerare, patientens, osv. bästa
17

. På skolor, bussar och sjukhus finns 

kameror för att enligt arbetsgivaren hindra skadegörelse och våld, men samtidigt kan 

arbetsgivaren kontrollera allt arbetstagarna gör. På arbetsplatsers datorer finns det 

möjlighet för arbetsgivaren att följa varje knapptryckning, läsa utsänd e-post samt ta 

fram raderad information. Arbetsgivaren kan även begära utdrag av arbetstagaren ur 

belastningsregistret, från försäkringskassan samt hälsokontroller, nykterhetstester och 

drogtester. Vissa arbetsgivare kontrollerar även sociala medier så som bloggar och 

Facebook för att se hur de anställda framställer sig själva samt organisationen. Om 

sedan arbetsgivarna ogillar framtagen information kan det straffa sig på arbetsplatsen 

och förhindra fortsatt anställning eller avancemang
18

.  

 

Det har uppstått ett ökat fokus på integritetsfrågor i samhället vilket kan bero på grund 

av ökade investeringar på de anställda samt det utökade ansvaret arbetsgivare har. 

Ytterligare förklaringar kan även vara att risker för katastrofer, orsakade av 

arbetstagarna, har ökat samt att företag bär ett stort ansvar för skador som inträffar 

arbetstagare och kunder
19

. Personlig integritet är ett svårdefinierat begrepp men en 

betydelse är: ”rätten att ha i en mental betraktelse individuellt avgränsad sfär som är 

(skall vara) skyddad från intrång och insyn”
20

. Ett grundproblem med personlig 

integritet är att vi (samhället) inte diskuterat gränserna för vad den omfattar eller 

                                                
15 Westregård (2002) s.18-21 
16 Ball (2010) s.87-89 
17 Kommunalarbetaren 2/2011 s.14-15 
18  Ibid s.28-29 
19 Westregård (2002) s.18-19 
20 20Nek, Lennart (1997) ”Personlig integritet, den privata sfären”. Författares bokmaskin/ordgruppen, 

Stockholm s, 7-9 
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definierat någon standard för vad det innebär
21

. Det finns dock en samstämmighet, 

såväl internationellt som nationellt, om att rätt till respekt för privatlivet. Dessutom 

finns ett samförstånd att den personliga integriteten är en mänsklig rättighet och att 

staten har ett ansvar för att upprätthålla skydd om denna rättighet kränks
22

. Inom 

lagstiftningen finns inget specifikt skydd för den personliga integriteten men 

innehåller lagar om sekretess och utlämning av personuppgifter. Sekretesslagen 

innehåller bland annat tystnadsplikt och förbud att utlämna vissa handlingar inom 

områden såsom; hälsotillstånd, psykiatrisk vård samt skydd för enskilds ekonomiska 

förhållanden
23

. År 2009 kom det färdiga resultatet av en treårig utredning gjord av 

statens offentliga utredningar om integritetsskydd i arbetslivet. Uppdraget för 

utredningen var att föreslå lagstiftning för skydd av den enskildes personliga integritet 

i arbetslivet. Lagförslaget behandlar områden såsom till exempel personlig användning 

av internet och tillåtligheten för arbetsgivaren att begära utdrag från försäkringskassan, 

kronofogdmyndigheten och försäkringskassan. Utredningen kom fram till att det 

regelverk som idag finns till skydd för arbetstagares integritet i arbetslivet är 

svåröverskådligt. Det består av disparata regler inom olika lagstiftningar. Skyddet är 

endast till viss del reglerat och innebörden av vissa föreskrifter anses oklara. Skyddet 

skiljer sig även i viss mån för arbetstagare inom den privata och den offentliga 

sektorn. Dessutom saknar arbetssökande i huvudsak möjlighet att angripa 

integritetskränkande kontrollåtgärder som vidtas av en arbetsgivare som de söker 

arbete hos
24

. Föreningen Svenskt näringsliv tillsammans med andra 

arbetsgivarorganisationer motarbetar denna utredning och anser att de lagar som 

föreslås för arbetarnas integritet i samhället inte ska upprättas. Deras kritik mot 

lagförslagen är bland annat att de försvårar för arbetsgivare att fatta välgrundade 

beslut, att de begränsar ledningsrätten samt är krångligt och svårtillämpat
25

. 

1.2 Problemformulering 

Övervakningsteknologier har medfört en diskussion om etisk och laglig oro över 

integritetsrättvisa
26

. Organisatorisk kontroll är oftast sedd ur en negativ synvinkel 

viket på ett eller annat sätt underkastar de anställda
27

. Det har även inom flera olika 

teorier antagits att kotroll leder till en bättre effektivitet inom organisationen. Är 

kontrollerande organisationer mer effektiva och produktiva eller är det en funktionell 

motivering för användandet omoraliska kontrollmetoder? Vi som samhälle måste 

överväga om kontroll förnekar individuell autonomi, etiska åtagande och ett moraliskt 

                                                
21Ibid s.7-9 
22 Statens offentliga utredningar. SoU 2009:44. ”Integritets skydd i arbetslivet” Stockholm s.15 
23 Nek, (1997) s.7-11 
24SoU 2009:44 s.15 
25Svenskt näringsliv Remissyttrande 2009:44. Betänkandet integritetsskydd i arbetslivet” 

Arbetsmarknadsdepartementet, Stockholms s.1 
26Otttensmeyer, Edward J. & Heroux, Mark A. “Ethics, public policy and managing advanced 

technologies: The case of electronic surveillance” Journal of Business Ethics, July 1991, Vol 10 No 7, 

pp 519-526 s.519 
27

Huhtala, Hannele M.J (2004)”The emancipated worker. A foucauldian study of power, subjectivity, 

and organization in the information age.” The finish society of science and letters, Finland 

 s.65 
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samhälle. Ett underliggande antagande om kontroll är att de som styr är mer kunniga 

än de som betjänar. Ledningen gör tänkandet medan de anställda gör vad de blir 

tillsagda
28

. Verkligheten är dock mer komplex än så. Enligt vissa forskare bör 

kontrollmetoder differentieras beroende på om arbetaren ser arbetet som ett nödväntigt 

ont eller finner det trivsamt och intressant
29

. Vem ska bestämma vilken definition av 

arbetstagare som ska tillämpas inom organisationerna och kan alla anställda ses som 

en homogen massa?  

 

Informationen ovan visar på en motsättning mellan övervakningsåtgärder och 

personlig integritet. Då uppstår frågor som: Hur ska motsättningarna mellan 

arbetsgivare och arbetstagare hanteras? Kan övervakning vara ett sätt att anpassa 

kontroll av anställda i vårt moderna samhälle? Kan en balans skapas mellan 

arbetsgivarnas övervakningsmetoder och de anställdas personliga integritet? 

 

I denna uppsats undersöks övervakning ur både arbetsgivarens och arbetstagarens 

perspektiv. Genom att se på fenomenet från både ledningsnivå och arbetarnivå kan det 

skapa en förståelse för vad som påverkar både val och acceptans av olika 

övervakningsåtgärder.  

1.2.1 Forskningsfråga 

”Vilka faktorer påverkar legitimering av övervakning i organisationer?” 

1.3 Syfte  

Vårt syfte är att belysa vilka faktorer som påverkar och rättfärdigar övervakning på 

arbetsplatsen. Legitim betyder enligt Svenska akademins ordbok ursprungligen: laglig. 

Men ordets betydelse har utvidgats till att även innebära; berättigad, rättmätig, behörig 

och tillåten
30

. I denna uppsats har vi använt begreppet legitimitet utifrån de grunder för 

vilken ledningen inom en organisation motiverar val av övervakningsåtgärder samt de 

faktorer vilka påverkar arbetstagarnas acceptans utav dessa metoder. De perspektiv vår 

uppsats har inriktats mot är: 

 Riskmanagement: Detta perspektiv är ur arbetsgivarnas synvinkel och 

undersöker vad som gör att de väljer att använda sig utav övervakning. 

 Integritet: Det används som argument av arbetstagare i övervakningsfrågor. 

Genom att använda olika aspekter i den teoretiska referensramen samt i vår empiriska 

undersökning kan vi belysa motsättningen ur flera synvinklar. 

1.4 Avgränsning 

Studieobjektet har betraktats utifrån ett managementperspektiv där fokus legat på risk 

management och integritet. Vi har valt att inte inrikta oss mot andra 

forskningsområden såsom exempelvis sociologi eller psykologi. Vi har även avgränsat 

oss från att göra en djupare studie genom att inte involvera enskilda företag och 

                                                
28Maguire, Stephen ”The discourse of control” Journal of Business Ethics, 1999, Vol 19 No 1, pp 109-

114 s. 4-5 
29 Huhtala (2004) s.65 
30 Svenska akademins ordbok: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2011-04-18 kl: 20:00 
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arbetsplatser. Undersökningen har genomförts med ett övergripande processfokus och 

djupdyker därför inte inom specifika teknologier som finns tillgängliga för 

övervakning. En fördjupning har även inte utförts i gällande lagstiftning eller praxis 

från arbetsdomstolen. Det lagliga skydd individen har och vilka regler som gäller inom 

arbetslivet skulle ha blivit för stort område för oss att täcka. Istället har vi valt att 

fokusera på konflikten mellan övervakning och integritet samt redogöra de olika 

parternas åsikt om rådande regler för denna motsättning. Övervakning är ett brett 

område och vi har valt att även avgränsa området till att gälla övervakning riktad mot 

individer på arbetsmarknaden, anställda eller personer i en rekryteringsprocess. På så 

vis sker ingen inriktning mot exempelvis övervakning som sker av företags 

produktionsflöde. Då fokus har legat på att göra en övergripande, generell analys av 

vårt valda ämne har respondenterna valts enligt detta kriterium. I våra intervjuer har vi 

valt att inte ifrågasätta våra respondenters kunskaper utan valt att tro på att svaren 

gäller inom generella ramar för ämnet, övervakning och integritet. Den teoretiska 

referensramen är begränsad utifrån våra valda perspektiv; risk management och 

integritet. Båda dessa teoretiska områden är omfattande och vi har endast valt ut 

enskilda teorier som kunnat appliceras och hjälpa vår analys utav empirin. 

1.5 Fortsatt disposition 

Fram tills nu har uppsatsens tema och fokusering klargjorts. Nästa kapitel behandlar 

uppsatsens metodologiska ställningstagande för hur det praktiska insamlandet av data 

utförts samt hur tolkning genomförts.  

 

I metoddiskussionen presenteras även vilka respondenter som deltagit samt källkritik 

till sekundärdata. Kapitel tre beskriver uppsatsens teoretiska referensram. Först 

förklaras risk management där en modell för riskbedömning presenteras. Därefter 

beskrivs agentteorin och de motsättningar som finns mellan två parter inom en 

relation.  

 

Efter att ha avverkat managementteorierna övergår fokuset till integritetsperspektivet. 

Först förklaras vad integritet betyder och hur begreppet kan analyseras med hjälp av 

tre principer, sedan beskrivs övervakningsteorin panoptikon.  

 

Vidare i kapitel fyra presenteras undersökningens empiriska material vilket 

sammanställts från våra respondenter, som är olika arbetsmarknadsparter. Deras 

information kompletteras med data från diverse relevanta sekundära källor. 

 

I kapitel 5 genomförs en analys samt tolkning av den teoretiska referensramen och 

empirin. Detta görs med hjälp av kulturanalysen där vi använder oss av olika ”linser” 

för att se på informationen ur olika vinklar. Sedan presenteras vår slutsats i kapitel 6 

samt en diskussion, i kapitel 7, där vi analyserar och förhåller oss till vad vi kommit 

fram till. Till sist görs en giltighetsreflektion samt förslag till vidare forskning. 
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2 Metoddiskussion 
I detta kapitel redogörs de ställningstaganden vilka legat till grund för uppsatsens 

praktiska tillvägagångssätt. Följande områden presenteras: val av uppsatsämne, 

tidigare forskning, synsätt och perspektiv, undersökningsmetod, metodologisk ansats, 

insamlingsmetod, val av respondenter, slutledningsmetod, referenssystem, 

källdiskussion samt giltighetsanspråk 

 

2.1 Val av uppsatsämne  

Uppsatsen ämne valdes på grund av att vi ansåg det vara ett intressant fenomen att 

fördjupa oss i. Övervakning och integritet betraktade vi vara ett kontroversiellt ämne 

att beröra. Vi ansåg att det fanns flera olika aspekter och perspektiv att diskutera ämnet 

utifrån. Vi valde att redogöra ämnet utifrån både arbetsgivarens och arbetstagarens 

perspektiv. Då vi givit en balanserad bild utav övervakning och integritet inom en 

managementdimension tror vi oss bidragit till forskningen.  

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning av vårt ämne har gjorts inom flera områden till exempel genom ett 

sociologiskt eller ett tekniskt perspektiv. De vetenskapliga sekundärkällorna vi funnit 

har skådat övervakning och integritet ur antigen arbetsgivarens eller arbetstagarens 

perspektiv. Forskning ur arbetsgivarens perspektiv, som vi har funnit, har utforskat 

områden om hur övervakning kan effektivisera arbetsplatsen samt hur ledarskapet kan 

utvecklas. De sekundärkällor vi funnit av vetenskaplig forskning vilka berör 

arbetstagarens perspektiv har undersökt vilka effekter övervakning har på 

arbetstagarens hälsa och integritet. Dessutom har de behandlat tekniska förklaringar 

om vilka övervakningsteknologier som finns tillgängliga för användning. Vi har dock 

inte funnit forskning som tidigare sammankopplat arbetstagarens och arbetsgivarens 

perspektiv, såsom vi valt att göra i vår studie.  

2.3 Synsätt och perspektiv  

Det synsätt och perspektiv en uppsats ska grundas på kan antingen utgå från ett 

epistemologiskt eller ontologiskt tänkande. Då vi inte vill undersöka den existerande 

verkligheten eller ordna allt matematiskt valde vi att använda det epistemologiska 

synsättet för att kunna ifrågasätta kunskap
31

.  Vi ställer oss därmed även frågan om det 

finns objektiv kunskap eller om vi tolkar allt omedvetet
32

. Vid ett epistemologiskt 

synsätt följer det subjektivistiska ställningstagandet. Den subjektivistiska metoden har 

en idealistisk verklighetsuppfattning och en förnuftsgrundad kunskapsuppfattning 

vilket vi anser vara passande för vår uppsats. 

Det forskningsideal vilka används för studier inom vårt valda synsätt är det tolkande, 

det vill säga hermeneutiken.
33

 Det tolkande idealet fokuserar på att förstå den 

mänskliga handlingens bakomliggande mening
34

.  

                                                
31 Kvale Steinar”Den kvalitativa forskningsintervjun” Studentlitteratur (1997) Lund s. 67 
32 Johannessen Asbjörn och Tufte Per Arne ”Samhällsvetenskaplig metod” Liber (2003) Slovenien s.16 
33 Bryman Alan (2004)”Social research methods” Oxford university press inc. Hampshire s. 11 
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Figur 1. ”Den hermeneutiska cirkeln” av Alvesson och sköldberg (1994) s. 174 

 

Den hermeneutiska cirkeln visar hur vi har tolkat delarna för att förstå helheten
35

. Vi 

har undersökt övervakning och integritet som delar för att skapa en förståelse för hur 

dessa hör ihop Dessutom visar cirkeln hur vi skapat förståelse då vi använder oss av 

vår förförståelse. Texten har tolkats och vi har försökt att tränga bakom det uppenbara 

för att kunna skapa en dialog. Vi har även varit införstådda med att ett hermeneutiskt 

perspektiv inte är mätbart och inte heller är helt objektivt
36

. Det finns tre inriktningar 

inom hermeneutiken, existentiell, misstanke och allmän tolkningslära. Vi valde att 

använda oss av misstankens tolkning då vi vill förstå vårt fenomen och kunna förklara 

det för andra. Vi valde bort den existentiella tolkningen då den handlar om att förstå 

författaren bakom texterna och utsagorna. Det passar inte in på vårt fenomen eftersom 

vi avgränsat oss till att inte undersöka en viss person eller organisation. Vi valde inte 

heller den allmänna tolkningsläran då vi inte anser att vårt fenomen är en metafor för 

något annat och därmed inte går att tolka som ett budskap
37

.  

 

Tanken är att genom valda synsätt, perspektiv och forskningsideal komma till en 

samstämmig tolkning utan motsägelser. De leder oss även in på nästa val av 

undersökningsmetod.  

2.4 Undersökningsmetod   

Det finns två val av undersökningsmetod, kvalitativ och kvantitativ. Då vi har valt ett 

synsätt och perspektiv där världen inte är mätbar och inte heller helt objektiv faller det 

sig naturligt att vi valde den kvalitativa metoden
38

. Den kvalitativa metoden används 

för att belysa vissa aspekter av samhället. Vi anser även att den kvalitativa metoden 

ger oss möjlighet att bearbeta informationen och ständigt tolka den löpande under 

arbetets gång. Metodens tanke är att vi som forskare ska gå på djupet, skapa ett 

sammanhang och ge struktur. Den kvalitativa metoden handlar om att förstå och 

                                                                                                                                        
34 Andersen, Ib (1998)”Den uppenbara verkligheten” Studentlitteratur, Lund s.179-183 
35 Kvale (1997) s. 51 
36 Hartman Jan (2004)”Vetenskapligt tänkande” Studentlitteratur, Polen s. 105-107 
37Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2009) ”Handbok i kvalitativ analys” Liber AB, Kina s. 63-65 
38 Andersen (1998) s. 70-71 
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förklara fenomenet som undersöks
39

. I vår uppsats har vi velat skapa en förståelse om 

motsättningen mellan övervakning och integritet och se detta utifrån både 

arbetsgivarens och arbetstagarens livsvärld. Genom att ge en bild av hur det teoretisk 

ser ut samtidigt som vi visar hur diskussionen är idag vill vi växla mellan att förstå och 

förklara fenomenet. Vi har satt oss in i fenomenet och dess situation för att kunna se 

världen utifrån detta perspektiv
40

. 

 

Vi har utgått ifrån tre dimensioner i vår kvalitativa textanalys av sekundära källor. 

Först har vi sökt vad den underliggande meningen är i texter utav olika författare. 

Sedan har vi fokuserat på fenomenet samt innehållet utifrån själva texten och slutligen 

tolkat innebörden utifrån omgivningen
41

.  

2.5 Metodologisk ansats 

Då vi valde en metodologisk ansats ställde vi oss frågor så som; vilket fenomen vill vi 

studera? Vad har gjorts tidigare? Vad kan vi bidra med? Vilken datainsamling är 

nödvändig? Dessa frågor hjälpte oss att välja en lämplig ansats
42

. Det finns tre olika 

ansatser att välja mellan, abduktiv, induktiv och deduktiv. I denna uppsats används en 

deduktiv ansats på grund utav att den använder sig av en fast förståelseram där 

slutsatsen kommer som ett resultat av undersökningen
43

. Vi utgick från allmänna 

regler och teorier, till en frågeställning för att slutligen undersöka om teorin och 

empirin svarade på vår forskningsfråga
44

. Vi anser att en induktiv ansats inte var 

lämplig i vår uppsats då den handlar om att samla empiri för att styrka en teori. Den 

abduktiva ansatsen valde vi bort då den pendlar mellan teori och empiri
45

.  

 

Det är viktigt att vid en deduktiv ansats vara medveten om hur vi som forskare 

förhåller oss till teorin, vilket det finns två olika förslag till. Det första förslaget är att 

forskaren lägger teorin helt åt sidan vid analysen och sedan använder den som ett 

verktyg i en andra fas. Det andra förslaget menar att forskaren använder teorin som ett 

”par glasögon” och tolkar empirin därefter
46

. Vi har använt oss av det andra förslaget 

då vi vill använda teorin som ett tolkningsinstrument i analysen för att granska 

empirin. 

2.6 Insamlingsmetod 

Vi valde att utforma den modell, som presenteras nedan, eftersom den representerar 

hur forskaren genom varje skikt fördjupar sig mer i insamlingsprocessen. Då vårt 

valda studieobjekt är komplext ansåg vi att det behövde beskrivas innan det kunde 

förklaras eftersom alla läsare inte är insatta i hur fenomenet uppstått. Vi ansåg även att 

                                                
39 Holme Idar Mange & Solvang Bernt Krohn (1997)  ”Forskningsmetodik” Studentlitteratur Lund s. 

78- 93 
40 Creswell John W. (2007) “Qualitve inquiry and research design” Sage  USA s. 37 
41 Fejes & Thornberg (2009)s. 138  
42Alvesson Mats & Sköldberg Kaj(1994)  ”Tolkning och reflektion” Studentlitteratur Lund s. 41 
43 Andersen Heine (red) (1994)”Vetenskapsteori och metodlära” Studentlitteratur Lund s. 33 
44 Fejes & Thornberg (2009) s. 24 
45 Bryman (2004) s.8-11 
46Ibid s. 26 
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en beskrivning av fenomenet gör att det är lättare för läsaren att förstå vår 

frågeställning och vår förklaring av fenomenet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Egen bild 

 

Vi genomförde först en beskrivande undersökningsmetod där vi beskrev det fenomen 

vi undersökt
47

. Sedan gjorde vi det okända eller mindre kända känt genom ett 

explorativt syfte. Istället för att använda oss av en hypotes valde vi att formulera en 

frågeställning som grund för prövning
48

. Nästa steg enligt figuren var att använda sig 

av en förklarande undersökningsmetod som sökte svar på varför. Denna metod var 

djupare än den beskrivande undersökningsmetoden och använde teorin som ett 

redskap för att förklara det beskrivna fenomenet. På så vis blev teorin delaktig i 

fastställandet av de variabler som användes i uppsatsen
49

. En förklarande 

undersökningsmetod handlar även om att hitta en generell lagbundenhet och att se 

effekter som uppkommer
50

. Vi sökte ett svar på varför vårt fenomen ser ut som det gör 

och slutligen undersökte vi vilka effekter fenomenet har på sin omgivning. 

2.6.1 Primärdata 

Primärdata inhämtas av forskaren själv
51

. Uppsatsens primärdata har samlats in genom 

kvalitativa intervjuer. Vårt val av metod baserades på vilken form av insamlande som 

främst passade vår uppsats och det fenomen vi valt att undersöka. På så vis valde vi 

bort enkätundersökningar dessutom ansåg vi att en fokusgrupp inte heller var aktuell 

eftersom vi inte riktar oss mot någon specifik situation eller plats. Då den kvalitativa 

forskningsintervjun anses vara ostrukturerad och icke standardiserad kräver det att vi 

                                                
47 Andersen Heine (1994) s. 43 
48 Andersen Ib (1998) s. 18-19 
49 Andersen Heine (1994) s. 44-45 
50 Andersen Ib (1998) 19-21 
51 Repstad Pål “Närhet och distans” (1993) Studentlitteratur, Lund s. 125 

Beskrivande 

Explorativ 

Hypotes 

Förklarande 
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som forskare har kunskap om ämnet före intervjun äger rum. Därför sparade vi 

intervjuerna till dess att vår teori var färdig, allt enligt ett deduktivt arbetssätt. Enligt 

Kvale finns det tre typer av samtal: 

 Vardagslivsspontana samtal där fokus ligger på samtalsämnet.  

 Professionella intervjuer har ett särskilt syfte och struktur vilket bidrar till att 

en reflektion görs. 

 Filosofiska diskussioner innebär att de involverade personerna söker en 

sanning
52

.  

Vi har använt oss av professionella intervjuer då vi har genomfört telefon och e-

postintervjuer. Vardagslivsspontana samtal och filosofiska diskussioner anser vi inte 

vara passande för vår undersökning. 

 

Det existerar en rad olika typer av intervjufrågor som kan ställas; inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, sonderade frågor, specificerade frågor, indirekta frågor, 

strukturerade frågor, och direkta frågor. Vi valde att börja intervjuerna med inledande 

frågor för att få rika och spontana svar vilka gav oss information utan att fastställa de 

dimensioner vi eftersökte. Därefter övergick vi till strukturerade frågor. Med dessa 

frågor ville vi enbart ha svar som var relevanta för forskningen. Intervjuaren kan i och 

med denna form av frågor till och med avbryta den intervjuade om denne svävar iväg 

för mycket utanför svaren som intervjuaren har sökt. Då oväntade frågor uppstod vid 

intervjutillfället använde vi oss av följdfrågor. Genom att vi har använt oss av en 

halvstrukturerad intervjumetod har vi även ställt ytterligare typer av frågor, om 

behovet uppkommit under intervjuerna.
53

.   

 

De tillfrågade respondenterna är representanter för olika organisationer och det är inte 

deras personliga livsvärld vi har undersökt utan organisationens uppfattning om 

fenomenet. Då vi är medvetna om att vi omedvetet kan påverka respondent på olika 

sätt, valde vi att en av oss forskare genomförde alla intervjuer. Vid e-post intervjuerna 

anser vi att påverkan var mindre då det inte fanns några betoningar eller liknande utan 

det var den intervjuade som fritt fick tolka vad frågan betydde. För oss har det varit 

viktigt att ha en återkommande dialog med våra respondenter. Därför bad vi de 

tillfrågade att kontakta oss om det var någon fråga som var oklar för dem. Då vi använt 

oss av en halvstrukturerad intervju och därmed ställt tilläggsfrågor om behovet funnits 

känner vi att vi fått den informationen vi eftersökte.  

 

Intervjuundersökningen genomgår normalt sju olika stadier, tematisering, planering, 

intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering
54

. Under denna period är det lätt 

att fastna i en känslodynamik som börjar i en antipositiv entusiasm, där det är svårt att 

samla in relevant information. Sedan hamnar forskaren i en citatfas där det finns ett 

                                                
52 Kvale (1997). 19- 26 
53 Bryman (2004) s.126 
54 Kvale (1997) s. 79 
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högt personligt engagemang. Det följer av ett tyst arbete där det sker en inre monolog 

vilket oftast leder till utdragna tider, kaos och stress. Följden av det blir utmattning, 

och med det menas att forskaren blir omotiverad till att fortsätta arbetet. Forskaren har 

även svårt att förmedla de ursprungliga myckenheterna i berättelserna och därmed 

fullbordas inte analysen. För att motverka att denna känslodynamik skulle bli allt för 

övertagande formulerade vi först ett syfte och beskrivning av ämnet för att sedan 

tematisera arbetet. En god planering inför och under intervjuerna bidrog till att arbetet 

blev strukturerat efter intervjun då vi överförde intervjutexten från talspråk till 

skriftspråk. Den kvalitativa forskningsintervjun handlar om att förvandla muntliga 

samtal till texter som ska tolkas och hermeneutiken är därför relevant som synsätt. 

Skillnaden mellan hermeneutiken och intervjutexter är att hermeneutiken handlar om 

att tolka färdiga texter
55

.  

2.6.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data vilka en annan person införskaffat
56

. Det kan vara dagböcker, 

uppsatser, brev, dokument, skönlitteratur och intervjuer
57

. Vi har använt oss av 

dokument i form av vetenskapliga artiklar samt vetenskapliga böcker. De 

vetenskapliga texterna valdes ut efter relevans till ämnet då vi inte ville gå för djupt i 

sociologiska, psykologiska eller tekniska perspektiv. Vi utgick både från svenska och 

utländska texter för att få en heltäckande bild vilket utgör grund för analysen.  

2.7    Val av respondenter 

Vid en kvalitativ forskningsintervju är valet av respondenter ett strategiskt urval där 

forskaren medvetet väljer respondenterna efter lämplighet
58

. Vi kontaktade olika 

fackförbund (LO, Handelsanställdas fackförbund, Kommunal, Unionen och TCO) 

samt Näringsdepartementet, Företagarna, Svensk näringsliv, Arbetsgivarverket och 

Handelskammaren. Vi valde ut dessa för att de är rikstäckande och har många 

medlemmar. Vi anser att de kan ge en övergripande bild av hur situationen ser ut för 

deras medlemmar i Sverige. Nedan följer en kort beskrivning av de som valde att 

delta:  

 

 Svenskt näringsliv har ca 60 000 medlemmar i små, medel samt stora företag 

och de finns i 21 regioner i Sverige. Deras mål är ”Att få Sverige i tätposition i 

den internationella välståndsligan”
59

. De arbetar bland annat inom 

arbetsgivarsamverkan, arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö
60

. Vi hade 

kontakt med Lars Gellnér som är arbetsrättsjurist och insatt i frågor gällande 

övervakning på arbetsplatsen. 

 

                                                
55 Ibid s. 49-50 
56 Repstad (1993) s. 126 
57 Fejes & Thornberg (2009) s. 65-66 
58 Johannessen & Tufte (2003) s. 84 
59

 Svenskt näringslivs hemsida: http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ besökt 2011-05-13kl 19.00 
60 Ibid 

http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/
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 Företagarna har ca 70 000 medlemmar och deras mål är: ”Bättre 

förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige”
61

. De 

arbetar bland annat med att försöka avskaffa sjukförsäkringen och  

förmögenhetsskatten samt förbättra regleringarna kring f-skattsedeln
62

. Vår 

kontakt hos företagarna var Maria Derner, regionchef för Västra Götaland. Vi 

kontaktade först Anders Åberg i VD-staben som rekommenderade oss att 

istället kontakta Maria. 

 

 Handelsanställdas förbund tillhör LO och har ca 145 000 medlemmar. Deras 

mål är ”Att skapa ett rättvist samhälle där skillnader i makt och inflytande i 

ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter utjämnas”
63

. Handelsanställdas 

fackförbund arbetar med alla former av diskriminering
64

. Martine Syrjänen 

Stålberg, arbetsmiljöombudsman, var vår kontakt hos Handelsanställdas 

förbund. 

 

 Kommunals fackförbund är störst och har ca 500 000 medlemmar, där de flesta 

är kommunalt anställda. Deras mål är ”Bra jobb, bra lön, bra arbetsplats”
65

 

och de arbetar bland annat med att skapa inflytande på arbetat, 

kompetensutveckling och A-kassa. Vi tog först kontakt med Berit Müllerström, 

enhetschef på förbundskontorets organisationsutvecklingsenhet, som sedan 

vidarebefordrade oss till ombudsmannen Peter Larsson.  

 

 Näringsdepartementet arbetar för regeringen. Deras mål är att skapa fler 

arbeten samt ge bättre förutsättningar för fler och växande företag. De arbetar 

bland annat med att försöka förbättra konkurrensen genom väl fungerande 

marknader, stimulera produktion med miljöansvar samt att förbättra matchning 

av arbetskraft med företagens behov 
66

.   

 

Kommunals fackförbund och Företagarna hade vi både telefon och e-postkontakt med, 

medan Handelsanställdas förbund och Svenskt näringsliv valde att besvara våra frågor 

via e-post. Näringsdepartementet valde att inte svara på frågor, men gav oss material 

att använda till vår studie. LO hänvisade oss till att direkt kontakta deras fackförbund 

medan TCO, Handelskammaren och Arbetsgivarverket inte svarade på våra 

förfrågningar.  

                                                
61

 Företagarnas hemsida: http://www.foretagarna.se/Om-foretagarna/Om-Foretagarna/ besökt 2011-05-

13 kl 16.10 
62 Ibid 
63

Handelsanställdas förbunds hemsida: 

http://www.handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/78A91CAE9FD61329C12571F000405EAE

?OpenDocument besökt 2011-05-13 kl 15:00 
64 Ibid 
65

 Kommunal Fackförbunds hemsida: http://www.kommunal.se/Kommunal/Om-Kommunal/ besökt 

2011-05-13 kl 18:00 
66Näringsdepartementets hemsida: http://www.sweden.gov.se/sb/d/1470/a/18548 Besökt: 2011-05-03 

kl: 15:30 

http://www.foretagarna.se/Om-foretagarna/Om-Foretagarna/
http://www.handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/78A91CAE9FD61329C12571F000405EAE?OpenDocument
http://www.handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/78A91CAE9FD61329C12571F000405EAE?OpenDocument
http://www.kommunal.se/Kommunal/Om-Kommunal/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/1470/a/18548
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2.8 Slutledningsmetod 

En analys är en process där forskaren undersöker och tolkar datamaterialet för att 

komma fram till ett resultat. Det finns ett antal olika analysmetoder för att skapa 

mening. I denna uppsats har en kulturanalys genomförts. Kulturanalysen bryter ned 

verkligheten för att komma åt dess beståndsdelar. Dessutom handlar det om att sätta 

samman dessa beståndsdelar till nya helheter genom tolkning. Det analytiska arbetet 

sammanflätas av att undersöka ett enskilt fenomen och samtidigt fråga sig vad det 

betyder i ett större sammanhang. Det finns ett ständigt växelspel mellan att frilägga 

analyserade detaljer för att sedan förklara, vilket leder till en större förståelse. 

Kulturanalys handlar om en ömsesidig påverkan från del till helhet och från helhet till 

del
67

. Övervakning har genom dess användning under en lång tidsperiod lett till att den 

har blivit ett normalt fenomen inom organisationer
68

. På grund av dess normalitet har 

vi som forskare behövt ifrågasätta detta fenomen även om det är ett vardagligt inslag i 

arbetslivet. Kulturanalysen gav oss möjligheten att gå på djupet genom att ifrågasätta 

det självklara och omformulera det invanda.
69

 

 

Tolkningen är den centrala delen i en kulturanalys. Tolkningar är en skapelse som 

färgas av författarnas erfarenheter, intressen och subjektiva föreställningar
70

. Våra 

preferenser och förmågor har satt ramar för vad som varit möjligt och lämpligt i 

tolkningarna
71

. Vi har varit formade av vår förförståelse genom vår kultur, utbildning 

och värderingar. Med hjälp av kulturanalysen har vi dock kunnat ifrågasätta våra 

förutfattade meningar och se studieobjektet ur olika synvinklar. Den insamlade 

empiriska informationen tillåter ofta flera olika tolkningsalternativ
72

. För att tolka 

utifrån flera vinklar kan forskaren använda sig av olika verktyg, exempelvis 

kontrastering och perspektivering. Kontrastering betyder att ett begrepps innebörd 

klargörs genom sina kontraster. Vad något betyder är nära relaterad till vad det inte 

betyder. Till exempel, för att förstå ordet ja måste du kunna förstå och kunna skilja det 

från nej. För människan är det naturligt att tänka i motsatser såsom gott/ont, vi/dem, 

och så vidare. I praktiken finns dock inga rena motsatspar utan att delarna färgats av 

varandra, det goda är påverkat av det onda. Verkligheten består av gråskalor istället för 

klara linjer mellan svart och vitt, vilket vi som forskare behövt vara uppmärksamma 

på. I kontrasteringsprocessen finns risken att forskaren tvingar på ett motsatspar som 

är irrelevant i sammanhanget. Därför behövs ofta först en djupare förståelse utav 

begreppens mening innan val av motsats görs
73

. För att undvika en missuppfattning av 

uppsatsens centrala och svårdefinierade begrepp; integritet har vi valt att närmare 

presentera och introducera läsaren i dess mening under den teoretiska referensramen. 

 

Perspektivering handlar om att: 

                                                
67Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (1982) “Kulturanalys. Ett etnologiskt perspektiv” Liber Förlag, Lund 

s.95-105 
68 Ball, (2010) s.89 
69 Ehn & Löfgren (1986) s.95-105 
70 Ibid s.95-105 
71 Alvesson (1990) s.19  
72 Ehn & Löfgren (1986) s.95-105 
73 Ehn & Löfgren (1986)  s. 110-112 
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 Göra sig främmande. Genom att ställa sig utanför fenomenet kan forskaren 

raffinera observationsförmågan 

 Växla mellan olika tankenivåer. Det kan till exempel vara att växla mellan 

abstrakt/konkret, Samhälle/individ. Forskaren väljer olika perspektiv att 

analysera utifrån. 

 Tänka i liknelser. Allt kan beskrivas på olika sätt. Perspektivering handlar 

många gånger till början om språkformulering. Enligt Ehn och Löfgren är 

nyckelordet i denna del av analysen; som. Till exempel i användning av; att se 

fenomenet som en form av socialkontroll, som klassmarkör, som 

maktutövande, med mera.  

 Söka synonymer. För varje ord finns ett massivt utbud av bibetydelser och 

associationer. Genom att använda nya ord kan även nya tankebanor formas.  

 Betrakta allt som symboler. Med detta menas att förstå att varje ting, handling 

eller begrepp representerar något större än sin vardagliga betydelse
74

. 

 

Enligt Mats Alvesson finns det flera fördelar för forskaren genom att använda sig av 

flera olika tolkningar. Kulturanalysen gjorde det möjligt för oss att se på fenomenet ur 

flera aspekter. Dessutom kunde det empiriska materialet utnyttjas bättre. Dessutom 

gav kulturanalysens verktyg oss möjligheten att använda andra vinklar förutom de 

uppenbara för att på så vis fördjupa analysen och lyfta fram de viktiga faktorerna som 

legaliserar övervakning. Mats Alvesson menar även att genom en kulturanalys 

förmedlas textens olika perspektiv vilket utgör en bättre antydan till verklighetens 

komplexa karaktär
75

. Det finns en motsättning mellan övervakning och integritet och i 

denna motsättning finns samtidigt flera parter inblandade. För att ge en verkligare 

förståelse av fenomenet behövdes perspektiv från både motsättningens karaktär samt 

de olika inblandade parterna.  

 

Statsvetarna Allison och Zelikow använde sig av en tolkningsteknik som liknar 

kulturanalysen då de analyserade Kubakrisen. De använde sig av olika metaforiska 

”linser” vilket gjorde att de kunde belysa krisen ur olika infallsvinklar. På så vis blir 

analysen reflekterande samt ifrågasätter för en bättre förståelse
76

. En komplettering av 

kulturanalysen har använts i denna uppsats med hjälp av med hjälp av tre olika 

metaforiska ”linser”. Vi har valt att analysera genom ett perspektiv av organisatoriskt 

beteende, makt/politiskt intresse samt en vinkel av integritet som innefattar 

människosyn som subjekt/objekt. Vår analys har inte delats upp i dessa perspektiv 

utan vår tolkning sker genom att vi använt oss av dessa tre ”linser” då vi arbetat oss 

igenom det empiriska materialet.  

2.9 Källdiskussion 

Då ett källkritiskt tänkande handlar om att beakta textens intentioner och de funktioner 

som fanns då den skapades behövde vi fundera över källans akademiska relevans. Vi 

                                                
74 Ibid s.107-110 
75 Alvesson (1990) s.18-19 
76 Allison & Zelikow (1999)”Essence of decision” i Holmén, Christer (2007) ”Financial Services” BAS 

förlag, Göteborg s.99-103 
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har därför valt att använda oss av relativt nya artiklar vilka berör hur övervakning ser 

ut i samhället. Dock har årtalet inte varit det viktigaste kriteriet utan det har istället 

varit källans relevans för vårt ämne. De böcker vi valt är även av välkända författare 

har forskat inom ämnet. Källornas trovärdighet ökar även när det finns mer än en 

sekundärkälla. Därför har vi valt att använda oss av flera olika författare som beskriver 

valda ämnen för att öka validiteten i arbetet. Våra källor är blandade primär och 

sekundärkällor och därmed både normativa (värderande) och deskriptiva 

(beskrivande)
77

.   

2.10  Giltighetsanspråk  

Giltighetsanspråk undersöks med hjälp av reliabilitet och validitet. Med reliabilitet 

menas pålitligheten, vilket innebär att forskaren kommer fram till ungefär samma sak 

även om det mäts på olika sätt. Dessutom innebär reliabilitet att insamlingssätt och 

bearbetning är pålitlig. Pålitlig insamling kan göras genom att mäta exakt samma sak 

vid flera tillfällen eller att informationen undersöks av flera olika forskare
78

. Vi har 

valt att inte att göra anspråk på reliabiliteten då vi anser att vi inte kan påvisa att vi kan 

komma fram till samma sak om det mäts på olika sätt. Skulle undersökningen göras 

om och vända sig till andra organisationer eller utföras av andra forskare kan olika 

resultat uppkomma. Även beroende på hur olika respondenter uppfattar frågorna samt 

hur frågorna är utformade av forskarna kan utgöra att nya resultat framkommer. 

Dessutom kan olika forskare tolka insamlad data på olika sätt. Validitet är däremot 

giltighet vilket vi anser att vi kan göra anspråk på. Vi har delat upp anspråket i extern 

och intern validitet. Den externa validiteten reglerar överrensstämmelsen med 

verkligheten och den interna validiteten hanterar överrensstämmelsen med innehållet. 

Vi anser vi genom studien tydligt har avgränsat oss och hållit oss inom ramarna för 

vårt fenomen, vilket gjort av vi mätt vad vi avsett
79

. Vi har tidigare även diskuterat att 

det är svårt att i ett hermeneutisk synsätt vara helt objektiv. Vi är ständigt påverkade 

av våra värderingar, vilket vi inte helt kan frigöra oss från och som inte heller är 

önskvärt
80

. Med värdering menas att vi sätter ett värde på handlingar, både positiva 

och negativa
81

. Men då vi är medvetna över våra värderingar och förutsättningar 

menar vi att validiteten inte går förlorad
82

.  

                                                
77 Repstad (1993) s. 80- 81 
78 Johannessen & Tufte s. 28-29 
79 Bryman (2004) s. 273-275 
80 Bergström Lars ”Objektivitet” (1976) Bokförlaget Prisma Stockholm Lund s. 121 
81 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/v%C3%A4rdering sökord: Värdering, hämtat 2011-02-05 Kl 

15:10 
82 Andersen  Heine (1994) s. 39-40 

http://www.ne.se/v%C3%A4rdering
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Figur 3: ”Betingelser som kan påverka kommunikationen i intervjun”83 
 

I en kvalitativ forskningsintervju finns det faktorer som påverkar kommunikationen 

vilket modellen ovan visar. Vi har tagit ställning till konsekvenserna av samspelet 

mellan respondenten och oss själva
84

 då våra olika sociala egenskaper bidragit till att 

skapa en stämning. Samspelet påverkas även av om vi som intervjuare är bra på att 

ställa frågor samt hur duktig den intervjuade är på att svara på dem. Vi har tidigare 

erfarenhet av att genomföra intervjuer i samband med uppsatsskrivning och har 

därmed lärt oss att ställa öppna frågor. Vi har därmed en vana att hantera 

intervjusituationer vilket styrker validiteten i intervjun. Då intervjuerna främst varit 

skriftliga intervjuer anser vi att platsen, tiden och andra personer inte påverkar 

validiteten då de tillfrågade har haft gott om tid på sig att svara. Då våra intervjuer inte 

baseras på respondenternas personliga livsvärld utan utifrån deras organisations 

ställningstagande tror vi att konsekvenserna av våra frågors innehåll varit få samt att 

de inte har varit känsliga och ångestskapande
85

. Vi har medvetet varit noga med att 

formulera våra frågor på ett öppet sätt som inte bör påverkat de tillfrågade eller gett 

uttryck för våra egna åsikter. Då inte alla tillfrågade valde att svara på 

intervjufrågorna, anser vi inte påverka validiteten nämnvärt. Vi har fått utförliga svar 

från våra respondenter och sedan kompletterat den informationen med hjälp av 

vetenskapliga artiklar. De respondenter som valde att delta har även varit entusiastiska 

och intresserade av uppsatsens ämne. 

 

                                                
83

 Andersson Bengt-Erik(1994)  ”Som man frågar får man svar” Rabén Prisma Kristianstad s. 172 
84 Kvale (1997) s. 113 
85 Jacobsen (1993) s. 11 
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Det är viktigt att tillförlitligheten i översättningen från talspråk till skrivspråk tas i 

beaktning. Vi har gjort så detaljerade anteckningar som möjligt för att på ett säkert sätt 

återge vad som sagts under intervjun. Vi har i hela uppsatsprocessen haft ett 

tillförlitlighetstänkande under vår översättning vilket bidrar till att vi fått en trovärdig 

översättning. 

  

Vi har varit medvetna om att i en deduktiv ansats kan vi som forskare bli mindre 

känsliga för vår empiri då vi gärna vill bevisa att vår teori stämmer
86

. För att detta 

problem inte ska uppstå har vi försökt att förhålla oss så objektivt som möjligt till 

empirin. Det har vi gjort genom att efter teorin var fastlagd, lägga den åt sidan medan 

empirin insamlades. Sedan i analysen har vi använt teorin som ett par glasögon och 

utifrån det analysera empirin.  

 

 

                                                
86 Jacobsen (1993) s. 24 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel beskrivs först vad som legat till grund för val av teorier. Därefter 

presenteras risk management, agentteorin, begreppet integritet samt panoptikon.  

 

3.1 Val av teorier 

Val av teorier har gjorts av olika kriterier. Agentteorin och panoptikon är etablerade 

teorier som är välanvända inom vårt valda område och som används vid studier om 

relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare eller övervakning. Dessa två teorier ger 

oss en forskningsstadig grund då vi tolkar dem ur både arbetsgivarens samt 

arbetstagarens perspektiv. Vidare har vi valt att införa risk management i uppsatsen. 

Detta görs på grund utav att övervakning ofta rättfärdigas genom att de skyddar och 

höjer säkerheten på arbetsplatsen. Genom att applicera en teori om riskbedömning 

visas på så vis arbetsgivarens perspektiv i denna undersökning. Vi har även valt att 

beskriva begreppet integritet i vår teoretiska referensram. En genomgång av 

begreppets betydelse kompletteras med tre principer som hjälper en definitionen av 

vad dess rättighet innebär. Det är även viktigt att presentera befintlig kritik till de 

teorier som används. Kritik presenteras därför efter varje respektive teori. 

3.2 Risk management 

Hot och faror är verkliga men risk är ett socialt konstruerat begrepp. Risker kan delas 

in olika grupper, till exempel fysiska, sociala, politiska, operationella, juridiska och 

kognitiva. De fysiska är till exempel naturkatastrofer. Sociala risker innebär 

värderingar, beteenden, social struktur och lojalitet. Regler tillhör det politiska medan 

dåliga installationer och ofördelaktiga arbetsförhållanden tillhör det operationella. 

Juridiska risker är till exempel nya lagar och kognitiva är skillnaden mellan 

uppfattning och verklighet
87

.  

 

Nedan presenteras en modell som beskriver hur risk management kan användas inom 

organisationer. 

                                                
87 Tchankova Lubka “Risk identification-basic stage in risk management” environmental management 

and health vol. 13 no. 3 (2002) s. 290-297 
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Figur 4: ”Risk management processen”. Egen översättning.88 

 

Risk Management (RM) kan beskrivas utifrån modellen ovan vilken inledningsvis 

börjar med att organisationen anger sina strategiska mål. Dessa mål bidrar till att göra 

en riskbedömning. Riskbedömningen i sin tur bidrar till att organisationen kan göra en 

rapport om vilka riskerna är, ta beslut och behandla dem för att sedan kunna övervaka 

riskerna
89

. Av teorins beståndsdelar har en koncentration enbart gjorts på 

riskbedömningsdelen eftersom det är i denna del av processen som legitimering sker. 

Riskbedömning handlar om att analysera, identifiera, beskriva och kalkylera risker. Vi 

kommer främst fokusera på identifiering samt kort beskriva hur kalkylering av risker 

genomförs.  

 

RM har som mål att hjälpa alla andra aktiviteter inom organisationen att nå uppsatta 

mål direkt och effektivt. RM är en pågående process som påverkar såväl den interna 

som den externa omgivningen i organisationen
90

. Bedömning och hantering av risker 

är olika beroende på organisationens mål, arbetsprocess, kultur och i vilken bransch de 

                                                
88Drennan Lynn T. & McConnell, Allan (2007) “Risk and crisis management in the public sector”. 

Routledge, New York.  Model of :“The risk management process” s. 12 
89

Ibid s. 12 
90 Tchankova (2002) s.290-297 
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verkar inom
91

.  RM är en ständigt pågående process och innebär därmed att den 

ständigt söker nya risker. Det är fel att tro att om organisationen identifierat en risk 

kan arbetet med risk management avslutas. Riskidentifiering (RI) behöver hela tiden 

fortgå för att hålla sig uppdaterad om konsekvenserna av sin egen riskhantering. RI är 

ett av de första stegen i processen av RM och lägger grunden för analys och kontroll. 

En säker RI effektiviserar arbetet med RM eftersom om risken inte identifieras kan 

den inte hanteras och då kan det uppstå oförutsägbara händelser. Det finns tre 

basfrågor organisationen ska ställa vid RI: 

1. Hur kan organisationens resurser hotas? 

2. Vilka negativa riskeffekter kan hindra organisationen att nå uppsatta mål? 

3. Vilka positiva möjligheter kan uppkomma?
92

 

Om ledare kan se vad som pågår på alla nivåer inom organisationen kan de lättare 

upptäcka händelser på enskilda nivåer, vilka kan utvecklas till faror för de andra. Detta 

bidrar även till förmågan att uppfatta externa hot som kan uppkomma. Men det är inte 

alltid lätt att få all information i tid för att kunna göra en analys. Med RI ska 

organisationen kunna studera aktiviteter och platser där organisationens resurser 

utsätts för risk
93

.  Det finns en rad olika metoder för att göra en riskidentifiering. Dessa 

metoder är exempelvis; brainstorming, enkätundersökning, historisk information, 

inspektioner, flödesschema och registrering av risker. En organisation kan använda sig 

av en eller fler av dessa metoder. Brainstorming är att skapa ett kreativt tänkande 

genom diskussion. En enkätundersökning gör att ledningen kan göra en jämförelse 

mellan olika avdelningar samt deras attityder till olika risker. Med historisk 

information menas allt från ekonomisk historik till olyckfallsdokumentation och 

innefattar allt organisationen gått igenom och nedtecknats. Vid inspektioner går 

ledningen igenom säkerheten och hälsan i organisationen genom att exempelvis gå 

igenom byggnadens konstruktion. När organisationen gör ett flödesschema upptäcks 

oftast flaskhalsarna, alltså de produkter som är kritiska för företaget. Genom att 

registrera riskerna syns det även tydligt vilka risker som påverkar varandra och när 

risken uppstår samt vem/vilka som är involverade
94

. 

 

RI kan även delas in i olika element; källan till risk, riskfaktorer, faror samt 

riskexponering. Med källan till risk menas de element från organisationens omgivning 

vilka kan påverka negativt eller positivt. Riskfaktorer är omständigheter som ökar 

chansen för att förlora eller vinna något. Faror ligger nära risker och innebär ett 

negativt resultat. Faror kan uppkomma när som helst och påverkar alltid 

organisationen på ett okänt sätt. Med riskexponering menas ett objekt som kan vinnas 

eller förloras och påverkas om inte risken motverkas
95

.  

 

 

                                                
91 Drennan & McConnell (2007) s.12 
92 Tchankova (2002) s.290-297 
93 Ibid s. 290.297 
94 Drennan & McConnell (2007) s. 63-65 
95 Tchankova (2002) s.290-297 
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Riskkalkylering (RK) handlar om att räkna ut sannolikheten att något kan hända och 

jämföra det med den påverkan risken i så fall kan ha på organisationen. 

Organisationen sätter poäng mellan ett och fem där fem är att det är 100 % säkert att 

risken kommer att inträffa och ett är mindre än 10 % säkerhet. På samma sätt bedömer 

organisationen storleksklassen där fem är att händelsen hotar företagets överlevnad 

och ett att händelsen kan behandlas med rutinkontroller. Desto högre den 

gemensamma siffran är, desto fortare bör organisationen åtgärda risken. RK är helt 

subjektiv då det är personen som genomför uträkningen därefter gör bedömningen. En 

kritisk och negativ person kommer antagligen att bedöma risken annorlunda jämfört 

med en positiv person
96

.  

3.2.1 Kritik mot risk management 

Kritiker menar att det inte går att beräkna och därmed numrera risker då bedömningen 

av risker är beroende på hur bedömaren filtrerar och bearbetar den informationen han 

får utifrån sina egna erfarenheter, värderingar och tro. Människa handlar även olika 

starkt på olika händelser vilket är ett mänskligt och socialt fenomen
97

. 

3.3 Agentteorin 

Agentteorin introducerades av Jensen och Meckling 1976. De ansåg att det inte fanns 

en teori som förklarade hur motstridiga och enskilda mål hos parter kunde föras 

samman, så att de styrdes till ett gemensamt resultat. De ansåg att motsättningar kunde 

minskas genom en specifikation av individuella befogenheter, vilket bestämmer hur 

kostnader och belöningar sedan kommer delas upp bland parterna inom en 

organisation. Eftersom specifikationen av befogenheter generellt påverkas genom 

överenskommelser (både underförstådda och uttryckliga) är därför individuellt 

beteende inom organisationer beroende av karaktären av dessa överenskommelser i 

form av kontrakt. Den utvecklade teorin baserades på relationen och motsättningar 

mellan två parter: principaler och agenter
98

. De definierade en agentrelation som ett 

kontrakt där en part(principalen) anställer en person (agenten) för att utföra ett 

uppdrag för principalens räkning. Denna relation gör att principalen måste delegera en 

del beslutsfattandeauktoritet till agenten. Den centrala frågan inom agentteorin är hur 

relationen mellan dessa parter ska regleras genom kontrakt för att principalen ska få 

agenten att sträva efter samma mål
99

. Agentteorin kan delas upp i tre faktorer: 

 Preferenserna mellan parter 

 Risken för osäkerhet 

 Tillgänglig information 

 

 

 

                                                
96 Drennan & McConnell (2007) s. 65- 69 
97 Ibid s. 67-69 
98

 Jensen, Michael C & Meckling, William H (1976) “Theory of the firm: managerial behavior, agency 

costs and ownership structure” Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-

360. s.307-308 
99 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2005) s.180-183 



    
                                             

- 23 - 

Magisteruppsats VT-2011 

Preferenser mellan parterna 

Enligt Jensen och Meckling är båda parter i relationen nyttomaximerade. Därför finns 

det goda skäl att anta att agenten inte alltid kommer att agera i principalens intresse
100

. 

Agentteorin antar även att principalen och agenten agerar rationellt och att de kommer 

använda kontraktsprocessen för att maximera sin egen förtjänst.  Det innebär att då 

agenten försöker tjäna sina egna syften så är det troligt att denne agerar i motsats till 

arbetsgivarens intressen
101

.  Det finns även en risk att agenten maximerar sin egen 

nytta med hjälp av organisationens resurser
102

. Principalen kan begränsa denna 

motsättning genom att upprätta lämpliga incitament för agenten och genom att åta sig 

kostnader för att begränsa agentens avvikande aktiviteter
103

. Agenten förväntas att bete 

sig opportunistiskt vilket bland annat beror på moral hazard. Detta begrepp är en 

central komponent inom agentteorin och innebär att det opportunistiska beteendet 

uppstår på grund utav agentens och principalens olika mål och nyttofunktioner. För att 

minska risken för moral hazard har principalen två valmöjligheter; binda agentens 

ersättning till företaget eller implementera kontroll och övervakningsåtgärder
104

. 

Principalen erhåller ekonomiska belöningar eller kostnader från agentrelationen. 

Belöningar kan vara i form av vinst medan kostnader utgör de kontroll och 

övervakningsmetoder principalen väljer att använda sig utav för att styra agentens 

agerande. Förutom kostnader för övervakning kan även urvalsmetoder och intern 

upplärning användas, vilket har sociala influenser och anpassar målen hos individer 

med organisationens
105

. Agenten däremot erhåller inte bara ekonomiska belöningar 

utan även icke-ekonomiska, och det samma gäller för straffen inom denna relation
106

. I 

modellen nedan ges exempel på vad dessa belöningar och straff kan vara: 

 

 Belöningar  Straff 
Ekonomiska Löneökning, bonus, 

betalda resor 

Ingen lön, ingen bonus, 

inga förmåner  

Icke-ekonomiska Befordran, mer ansvar och 

självständighet, titlar 

Avskedning, ingen 

befordran, förflyttning till 

sämre arbetsuppgifter, 

förnedring 
Figur 5: Egen bild 

 

 

 

                                                
100 Jensen & Meckling (1976) s.308 
101Adams, Michael B.  ”Agency theory and the internal audit” Managerial Auditing Journal 1994, Vol.9 

No 8, pp 8-12 s.8 
102

Wright Peter, Mukherji Ananda & Kroll Mark J. ”A reexamination of agency theory assumptions: 

extensions and extrapolations” Journal of Socio-Economics, 2001, vol 30 issue 5, pp 413-429. s 415-

418 
103 Jensen & Meckling (1976) s.308 
104Wright, Mukherji & Kroll (2001). s.415-418 
105Tat Wai Yu, Billy & Wai Ming, To ”Effects of control mechanism on positive organizational change 

management” Journal of Organizational Change Management, 2008, Vol 21 No 3, pp 385-404  s. 398 
106 Wright, Mukherji & Kroll (2001) s. 417 
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Risk för osäkerhet 

Det är generellt omöjligt för principalen eller agenten att inga kostnader uppkommer i 

agentrelationen, som försäkrar att agenten tar optimala beslut ur principalens 

synpunkt
107

. Rädslan för att agenten ska agera utifrån sitt eget intresse ger principalen 

en osäkerhet och innebär en risk. Agentteorin antar att agenten inte är villig att ta 

risker om inte godtagbar kompensation ges. Agenten får ersättning för att nå 

principalens mål men har ändå en viss möjlighet att försöka maximera sin egen nytta 

genom åtgärder som kanske inte ligger i principalens intresse.
108

. För att minimera 

risken i agentrelationen uppstår olika kostnader för principalen: 

- Kostnader för att mäta agentens prestation och utvärdering,  

- Kostnader för utformning och tillämpning av ett register som bestämmer hur 

kompensation ska ske till agenten som korreleras till principalens tillgångar. 

- Kostnader för att utforma och genomdriva beteendespecifika regler och 

policys
109

.  

 

Tillgänglig information 

Agentteorin menar att agenten har mer information än principalen. Denna 

informationsasymmetri negativt påverkar möjligheten att effektivt övervaka om 

principalens intressen tillgodoses utav agenten
110

. Informationsasymmetri uppkommer 

vid transaktioner, beslut eller rekrytering och beror på att parterna är olika 

riskbenägna
111

. Trots tillförsel av incitament och övervakning är det förväntat att 

opportunism råder på grund av adverse selection. Detta begrepp, vilket är centralt 

inom agentteorin, utgår från att det är omöjligt att verifiera agentens egenskaper innan 

principalen uppgör ett kontrakt med agenten. På så vis kan principalen inte veta om 

agentens egenskaper verkligen kommer uppnå principalens målsättning och maximera 

hans/hennes välfärd
112

. Adverse selection kan även uppstå inom organisationen om 

principalen fattar beslut utan att ha all information tillgänglig. Principalen är då 

oförmögen att fastställa om det beslutet var för företagets bästa
113

. Utifrån agentteorin 

blir incitament och asymmetrisk information viktiga delar för att förstå organisatoriskt 

beteende
114

.  

 

Agentteorin utformades först för relationen mellan aktieägare och ledning men kan 

appliceras på alla nivåer inom en organisation
115

. Problemet med att försöka få en 

agent att agera på ett visst sätt för att maximera principalens framgång är generell och 

finns i organisationens alla nivåer
116

. Forskning med hjälp av agentteorin har används 

                                                
107 Jensen & meckling (1976) s. 309 
108Svanström, Tobias (2008) ”Revision och rådgivning; efterfrågan, kvalitet och oberoende” Umeå 

School of Business, Umeå s. 20-21 
109 Jensen & Meckling (1976) s. 309-310 
110 Adams (1994) s.8 
111 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2005) s.180-183 
112 Svanström (2008) s.20-21 
113 Adams (1994)  s.8 
114 Svanström (2008) s.20-21 
115 Tat Wai Yu (2008) s.387 
116 Jensen & Meckling (1976) s.309 



    
                                             

- 25 - 

Magisteruppsats VT-2011 

inom flera olika forskningsområden såsom; redovisning, marknadsföring, 

organisatoriskt beteende och sociologi
117

.  Det är viktigt att notera att agentteorin är 

byggd på tydliga antaganden om beteendet hos agenten. Därför är det förväntat att 

parterna kan förklä sig, förvränga information, eller bedra för att maximera sitt eget 

mål i relationen. Agentteorin centrerar runt fasta och rigida antaganden kring 

komponenterna; målorientering, ömsesidighet/skyldighet, risk och egenintresse. 

Kontraktet och interna regler specificerar de befogenheter varje agent har inom 

organisationen. De specificerar även prestationskriterier för vilka agenten blir bedömd 

och det utgör grunder för den ersättning de får
118

.  

 

Anledningen till att agentteorin används är att den i hög utsträckning tillåter forskaren 

att tydligt betrakta intressekonflikter och incitamentproblem i organisationer
119

. Denna 

teori används i uppsatsen på grund av att den tar upp motsättningar mellan två parter. 

Fokus ligger på motsättningen mellan arbetsgivare och arbetstagare som samtidigt har 

en beroendeställning till varandra. Men det finns även kritik riktat till denna teori. 

3.3.1 Kritik till agentteorin 

Kritik till agentteorins har rests då den anses göra antaganden om att människan är 

svag, opålitlig och i behov av kontroll
120

. Agentteorin har även kritiserats för att vara 

för snäv på grund utav att teorin betonar att effektivitet i kontraktet mellan principalen 

och agenten endast ökas från principalens perspektiv. Teorin hävdas även vara för 

snäv på grund utav att dess antaganden bortser från tillfälligheter som reflekterar 

verkligheten på ett mer trovärdigt sätt i ekonomiska relationer. Med det menas att de 

restriktiva antagandena bortser från möjligheten att olika individer i varierande 

situationer beter sig olika
121

. Den betydelse agentteorin ger parternas egenintresse och 

behovet av monetära belöningar har fått kritik av Charles Perrow, professor i sociologi 

vid Yale University.  Han anser att kontraktet mellan principalen och agenten vara en 

auktoritetsrelation. Till exempel har arbetsgivaren befogenhet att avskeda sina 

anställda men de anställda har lite befogenhet gentemot arbetsgivaren. På grund av 

detta uppstår en asymmetrisk relation. Ett annat problem med agentteorin, enligt 

Perrow, är att den endast utgår ifrån agentens negativa agerande. Teorin har inte tagit 

ställning till om principalens beteende är egoistiskt och exploaterar agenten, utsätter 

denna för hälsofara eller ljuger och förfalskar företagsfakta. Detta för att kunna 

maximera sina egna intressen eller smita från sitt ansvar
122

. 

3.4 Integritet  

Begreppet integritet har enligt Nationalencyklopedin flera olika betydelser. Integritet 

associeras med ord som fullständig, orörd och hel. Det innebär även att; veta sitt mål, 

                                                
117 Svanström (2008) s.20 
118 Wright, Mukherji & Kroll (2001) s.414-416 
119 Svanström (2008) s.20-21 
120 Ibid s.22 
121 Wright, Mukherji & Kroll (2001) s.414 
122Perrow, Charles (1986)“Complex organizations, A critical essay” Tredje upplagan. Random House, 

New York. s.227 
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kunna handla efter sin övertygelse och stå emot påtryckningar. Dessutom innebär 

integritet rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad samt att inte 

utsättas för personligen störande ingrepp
123

. Hemeréns modell preciserar 

integritetsbegreppet utgår utifrån 3 principer samt utifrån dessa principer definieras 

vilka rättigheter de innebär: 

1. Integritetsprincipen. I samband med forskning eller vård ska 

undersökningsdeltagare, uppgiftslämnares och andra medverkandes åsikter, 

önskningar och värderingar respekteras. Det innebär rätt till ett privatliv och 

skyldighet för andra att respektera denna rätt. 

2. Autonomiprincipen. Varje person som berörs av konsekvenserna av ett beslut 

bör vara med och påverka det beslutet. Autonomnitet ger rätt till 

självbestämmande 

3. Principen om rätt till privatliv. Människor har rätten att själva få avgöra vilken 

information om dem de vill dela med sig, hur den informationen ska få 

användas samt till vem de vill dela med sig informationen till. Denna princip 

innebär rätt till respekt för andras åsikter, önskningar och värderingar
124

. 

Integritet ses som ett komplex av flera olika rättigheter. Dessa begrepp kan 

komplettera varandra eller hamna i konflikt
125

. Vid en konflikt behöver en analys 

göras om vems intressen som skall skyddas och om en persons eller grupps integritet 

kan ske på någon annans bekostnad
126

. Integritetsanspråk i arbetslivet kretsar kring tre 

centrala relationer: 

- Arbetskollegor och klienter 

- Kunder 

- Arbetsgivare och chef
127

 

Det är sannolikt att arbetstagare förväntar sig att vissa privata aspekter av deras liv 

konventionellt betraktas som känslig och privat information eller legalt skyddat i dessa 

tre relationer. Det som anses privat i samhället gäller på så vis även på arbetsplatsen. 

Vissa karaktärsdrag på arbetsplatsen kan även förstärka vikten av integritet. Till 

exempel kan obehagskänslan av att stå för nära människor på offentliga platser 

innebära att det är lika obekvämt att arbeta på för trånga arbetsstationer. Dessutom 

anser människor ofta att det är omoraliskt att människor på bussen läser över axeln 

eller tjuvlyssnar på konversationer. Det innebär att arbetare känner sig obekväma med 

och är oroliga över att andra lyssnar av telefonsamtal eller läser ens dokument på 

arbetsplatsen. Integritet är även ett subjektivt element och de förväntningar 

arbetstagare har på skyddad integritet varierar inte bara på organisationskulturen utan 

                                                
123 Nationalencyklopedin. Sökord: Integritet Besökt 2011-04-26 kl: 16:15 
124Hemerén, Göran (1985) ”Kunskapens pris” Tryckeri AB Federativ, Stockhom  s.143 
125 Ibid s.143-144 
126 Westergård (2002) s.53-54 
127 Palm, Elin “Privacy expectations at work- What is reasonable and why?” Ethical Theory and Moral 

Practice, 2008, Vol. 12 No. 2, pp 201-215 s.203 
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även kön, kulturell bakgrund, status och position inom organisationen samt vilket typ 

av arbete arbetstagaren utför
128

.  

3.5 Panoptikon  

Panoptikon skapades av Jeremy Bentham (1748-1832) och han var en brittisk jurist, 

filosof och samhällsreformator. Hans idé kring panoptikon var att det skulle föreställa 

en cirkelrund fängelsebyggnad med en yttre ring av celler och ett inre torn där 

övervakningen skedde genom ett allseende öga
129

. I panoptikon var fångarna synliga 

genom upplysta celler och makten låg enbart hos inspektören
130

. Övervakningen 

skedde så att den övervakade inte visste om när den blev övervakad och därmed 

agerade som om den alltid vore övervakad. Syftet med övervakningen var att få fram 

ett önskvärt beteende genom att den övervakade skulle vilja göra en produktiv 

ansträngning att förändra ett felaktigt beteende. Tanken bakom panoptikon var att ett 

fåtal vakter skulle kunna bevaka hela fängelset oavbrutet
131

. Bentham menade att 

byggnaden även lämpade sig till skolor, verkstäder och sjukhus
132

.  

 

Filosofen Michel Foucault, född på 1920-talet, utvecklade panoptikon till en social 

teori och han såg övervakning ur ett nytt perspektiv. Foucault menade att om vi inte 

vet om vi blir övervakade eller inte, beter vi oss på ett sätt som ligger inom normen för 

vår omgivning, vilket innebär att det bildas en form av självdisciplin. Detta därför att 

människan vill agera utifrån vad som anses vara rätt inom de normer och värderingar 

som finns. Självdisciplin bidrar till en foglig person öppen för yttre påverkan. Om det 

panoptiska synsättet implementeras på arbetsplatsen skulle det enligt Foucault inte 

förekomma några slagsmål, stölder, sammangaddningar, tidsfördriv eller försinkningar 

i arbetet
133

. I sin bok; ”The order of things” menar Foucault att det inte finns och inte 

kan finnas en människa som är helt fri och principfast, det vill säga en människa som 

inte kan ändra åsikt och som inte påverkas av sin omgivning. Foucault ansåg att både 

kropp och själ går att manipuleras och reformeras. Han menade att disciplin var ett 

läge av dominans för att göra avvikande beteenden synliga i förebyggande och 

rehabiliterande syfte. Därmed används Benthams panoptikon för att disciplinera
134

. 

Övervakaren behöver därmed inte använda fysiskt våld utan bevisar sin styrka genom 

att övervaka och därmed disciplinera den övervakade
135

. Sociologen och 
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övervakningsforskaren David Lyon menar att panoptikon handlar om makt, 

konstitution och positionering av personer.
136

 

 

Inom all övervakningsteori berörs panoptikon på grund av att det är ett stort och 

omfattande koncept som ger många tolkningsmöjligheter samt visar problematiken i 

vårt moderna samhälle
137

.  Panoptikon kan användas för att beskriva övergången från 

ett disciplinsamhälle till ett managementsamhälle där övervakningen sker av individer. 

Med detta menas att förr användes panoptikon för att disciplinera medan det idag 

används som ett verktyg i managementprocessen. Övervakning kan ha varierande 

syften men den röda tråden i all övervakning är effektivitet, ekonomi, hög moral och 

makt
138

. 

 

Denna teori betraktar hur övervakning kan användas för att få individer att följa 

riktlinjer och regler samt förändra sitt beteende så att det passar övervakaren. Då 

arbetsgivare har en maktposition gentemot arbetstagarna blir det viktigt att introducera 

en teori som beskriver övervakningens påverkan. Men det har även riktats en del kritik 

mot panoptikon.  

3.5.1 Kritik mot panoptikon 

Vem det är som övervakar spelar roll i det avseendet att övervakningen påverkas av 

fördomar, mottaglighet, förutfattade meningar och personlig överkänslighet. Kritik 

riktas mot det panoptiska synsättet för att det inte behandlar frågan om övervakaren 

utan fokuserar på den övervakade
139

. Panoptikonsynsättet kommer enligt vissa 

teoretiker att leva kvar på grund av att ämnet är intellektuellt engagerande, politiskt 

relevant samt att vi dagligen utsätts för övervakning, till exempel via 

kameraövervakning 
140

. Kritik har dock riktats mot panoptikon då kritiker anser att det 

är en förlegad teori som ser ner på människor. Panoptikons utvecklades för att 

övervaka lägre stående klasser. På så vis var det överklassen som övervakade låg och 

medelklassen. Idag menar dock kritiker att övervakning istället är indelat i livsstil, 

sysselsättning, köpbeteende och så vidare. De menar att övervakning gått från att 

bevaka rutinkontroller till att medvetet dokumentera personers liv
141

.  

                                                
136 Lyon (2007) s 92 
137 Lyon (2009) s.3- 5 
138 Foucault (2003) s. 206 
139 Ibid s.33 
140 Ibid s. 5 
141 Lyon (2009) s.29 
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4 Empiri 
 

I det empiriska avsnittet fördjupas kunskapen om ämnet genom intervjuer av våra 

respondenter samt vetenskaplig sekundärdata. Först presenteras dock vad för 

övervakning som finns att tillgå på arbetsplatsen.  

4.1 Övervakning på arbetsplatsen 

Tillämpning av övervakningsmetoder i organisationer är i allmänhet ett sätt att 

kontrollera tillgänglighet till de hierarkiska nivåerna och till själva organisationen. 

Organisationer är hierarkier och hierarkins funktion är att genom överordnade 

positioner övervaka positioner under dem. I kontext av arbetet, syftar övervakning på 

företagsledningens förmåga att övervaka och registrera anställdas prestationer, 

beteenden och personliga egenskaper
142

. Nya teknologier har gett möjlighet till nya 

former av övervakning
143

. På arbetsplatsen kan övervakning vara väldigt granskande 

och kan erbjuda observatören detaljerad personspecifik information
144

.  

 

Det finns både fysiska och icke-fysiska övervakningsåtgärder. Fysiska 

övervakningsåtgärder är exempelvis kroppsvisitering och drogtester. Icke-fysiska 

övervakningsåtgärder är till exempel teleövervakning, positionsbestämning med hjälp 

av GPS samt passerkort
145

. Id-kort och koder spårar de anställdas rörelser på 

arbetsplatsen och GPS i företagsbilar eller företagsmobiler övervakar rörelser utanför 

arbetsplatsen
146

. Avlyssning av telefoner och gömda mikrofoner ger möjlighet att 

övervaka privata konversationer och andra interaktioner på arbetsplatsen
147

. 

 

Övervakning på arbetsplatsen utvecklas främst inom tre områden; användning av 

personuppgifter, biometri och dold övervakning. Användningen av personlig data har 

ökat de senaste åren. Undersökningar har visat att den informationen används på ett 

ganska rutinmässigt sätt och är inte föremål för analyser eller manipulation. Men då 

internetrekrytering är på uppgång engagerar sig företag för datautvinning i CV-

databaser och letar elektroniskt reda på information om potentiella kandidater. 

Biometri innebär tekniker som används för identifikation såsom; fingeravtryck, 

scanning av näthinnan och dessutom olika tester såsom exempelvis narkotika- och 

alkoholtester. Det används för åtkomst, kontroll, rekrytering, befordran eller som ett 

prestationsstyrverktyg. Biometri anses av arbetsgivarna vara ett sätt att identifiera 

anställda och hantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Dold övervakning är då 

anställda inte är medvetna om att de övervakas. Övervakningen kan ske med hjälp av 

exempelvis teleavlyssning, undersökningar av internetaktivitet samt servicenivåer. 

                                                
142 Ball (2010) s.87-89 
143Miller, Seumas & Weckert, John “Privacy, the Workplace and the Internet”. Journal of Business 
Ethics. 1993 Vol 28 No 3 pp 255-265  s.255 
144 Palm (2008) s.201 
145 Westregård (2002) s.17-18 
146 Palm (2008) s.201 
147 Miller & Weckert (1993) s.255 
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Denna form har ökat sedan uppkomsten och det utökade användandet av bloggar 

vilket har gjort företag angelägna att skydda sig mot förtal. Därför kontrolleras 

arbetstagarnas internetaktiviteter för kränkande innehåll även om den informationen 

läggs ut på privata servar utanför arbetstiden. Detta har lett till riktlinjer inom företag 

om förbud samt råd att inte lägga ut oanständiga bilder eller uppgifter i sociala 

medier
148

.  

 

Övervakningsåtgärder behöver inte alltid vara tekniska. Övervakning kan även ske 

ömsesidigt mellan kollegor ökar vid teamarbete genom företagskultur och normer. 

Självövervakning och självdisciplin är också ett centralt managementverktyg som 

syftar till att stärka de anställdas självförtroende samt uppmuntra dem till att vara 

driftiga, kreativa och innovativa.  Detta innebär att organisationer använder en rad 

kontrolltekniker vilka inte bara är inbäddade i specifika verktyg utan även som en 

social process i ledarskapet. Övervakning på arbetsplasten producerar inte endast 

mätbara resultat i form av termer såsom uppfyllda mål eller levererade servicenivåer. 

Den producerar även en viss kultur som reglerar prestationer, beteenden och 

personliga egenskaper på ett mer subtilt sätt. Psykologisk forskning har erkänt att den 

relativa effekten av övervakning inte är givet utan formas av ett antal faktorer. Dessa 

faktorer avser på vilket sätt chefer utformar arbetet för att begränsa eller balansera 

utformningen av övervakning samt hur de förhåller sig till sin anställda under 

övervakningen. I aspekt av arbetsutformningen är oron beroende på om arbetarna har 

ett val för tidpunkten eller regelbundenheten i kontrollåtgärden. Dessutom är det 

sannolikt att regelbunden övervakning har en mer negativ effekt än övervakning som 

sker oregelbundet eller med jämna mellanrum. Kontroll och övervakning behöver även 

vara lämpligt för den typ av arbetsuppgift den avser. Dessutom kan övervakning i 

grupp vara mindre stressande för den enskilde personen än om den sker individuellt. 

Organisationskulturer kan mobiliseras kring övervakning för att legitimera, 

problematisera eller ha råd med övervakning för ett distinkt mål inom en social miljö. 

I förhållande till arbetsplatsen och syftande på övervakningsmetoder är det som vilket 

element som helst i arbetsförhållandet ett subjekt för förhandlingar på micro-nivå. 

Anställda försöker förstå övervakningen på sina villkor samt vad det innebär för sina 

kolleror, chefer och hela organisationen
149

.  

4.2 Arbetsgivarnas perspektiv 

Arbetsgivaren har en rad olika intressen som kan tillgodoses genom att använda sig av 

övervakning och kontrollåtgärder som av arbetstagarna kan anses vara 

integritetskänsliga. Arbetsgivaren har en skyldighet att värna om säkerheten på 

arbetsplatsen, både gentemot den enskilda arbetaren samt hela arbetsgruppen
150

. Enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetsgivare exempelvis genomföra åtgärder för att 

skydda arbetstagarnas hälsa
151

. Dessutom behöver arbetsgivaren behandla och förvara 

uppgifter om arbetstagarens hälsa i samband med exempelvis sjukskrivning, 

                                                
148 Ball (2010)  s.87-91 
149 Ibid  s.87-97 
150 Westergård (2002) 91-93 
151 Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/lagochratt/aml/ Besökt: 2011-05-04 kl 17:00 
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utbetalning av sjuklön och rehabilitering.  På så vis har arbetsgivarna ett intresse av att 

främja en god arbetsmiljö genom olika åtgärder
152

. Lars Gellnér, arbetsjurist på 

Svenskt näringsliv, anser att övervakning i många situationer är både befogad och 

nödvändig
153

. Intressen som kan tillgodoses genom övervakning beskrivs med några 

exempel nedan: 

 Värna om säkerheten på arbetsplatsen genom att främja en god arbetsmiljö. 

 Värna om allmänhetens säkerhet. Detta intresse brukar inte betraktas som ett 

huvudintresse. I vissa branscher har dock arbetsgivaren en plikt att värna om 

allmänhetens säkerhet. Det kan därför ligga i arbetsgivarens intresse att utföra 

vissa kontroller eller former av övervakning för att få good will. 

 Varje anställd representerar en investering och därför är arbetsgivaren 

noggrann med att kontrollera de anställdas kapacitet.  

 Skydda egendom. Det ligger på så vis i arbetsgivarens intresse att införa 

drogtester och genomsökning av arbetstagares väskor
154

.  

 Företag är angelägna om att upprätthålla produktivitet samt övervaka 

resursutnyttjandet av de anställda
155

 Med bättre övervakning av arbetstagare, 

desto bättre lönsamhet och kvalitet på varor samt servicenivåer
156

. 

 Företag vill skydda sina intressen och affärshemligheter. På så sätt används 

övervakning av e-post, internetaktivitet och informationsåtkomst för att 

undvika risken för förtal, sabotage eller dataintrång
157

. 

Ett beslut om övervakning och kontroll av arbetstagare tas generellt av arbetsgivaren. 

Detta beslut får dock inte strida mot god sed eller gällande lagar
158

.  Då lagstiftningen 

inkluderar och ökar arbetsgivarens ekonomiska ansvar för sin arbetstagare leder det till 

att arbetsgivaren blir mån om att anställa friska arbetstagare. På så vis har de även ett 

egenintresse i att göra hälsoundersökningar med målet att ha friska arbetstagare, för att 

undvika att behöva betala sjuklön, rehabilitering med mera
159

. 

 

Övervakningsteknologier ger ledare möjlighet att mäta prestationer och resultat samt 

ge prestationsfeed-back till enskilda anställda under förvalda intervall. Information 

från övervakning kan ge en kvantitativ grund för prestationsbedömningar. Det är på så 

vis möjligt att både försäkra input och output i enlighet med satta standards samt 

övervaka och forma individuella anställdas beteende från stund till stund. 

Dataövervakning kan förutom att mäta prestationer även ge information för planering 

och schemaläggning av personal samt användas som ett instrument för att öka 

arbetstakten
160

. Företagarna bedömer att övervakning kan upplevas positivt av 

                                                
152 Westergård (2002). s. 91-93 
153

 Intervju med Lars Gellnér, arbetsrättsjurist på Svenskt näringsliv. E-postkontakt 2011-04-26 
154 Westergård (2002) s. 91-93 
155 Ball (2010) s.93 
156 Miller & Weckert (1993) s.259 
157 Ball (2010)  s.93 
158 SoU 2009:44 s.211 
159 Westergård (2002) s.91-93 
160 Ottensmeyer, (1991) s. 519-521 
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anställda när det exempelvis gäller arbetstider och övertid. På så vis upplever 

arbetstagarna att det är bra att arbetsgivaren och kollegerna verkligen ser de 

arbetstimmar de arbetat så att det inte förekommer ogrundade rykten eller liknande om 

arbetet sker på oregelbundna tider eller utförs hemifrån. Övervakning kan bidra till att 

verksamheten blir mer tydlig och klar
161

.  

 

Enligt Lars Gellnér tillämpas övervakning i deras medlemmars organisationer olika 

beroende på vilken typ av verksamhet det gäller
162

. Även i Företagarnas medlemmars 

organisationer är det svårt att ge ett tydligt svar på hur övervakning används eftersom 

organisationen är branschöverskridande. Maria Derner, regionchef för Västra Götaland 

bedömer att de flesta former av övervakning tillämpas i olika utsträckning. 

Företagarna representerar främst mindre företag och de har oftast inte resurser nog att 

ha stora och kostsamma kontrollfunktioner. Om antalet anställda är begränsat minskar 

också behovet av övervakning eftersom arbetsgivare har en tätare relation med sina 

anställda och är ofta själva operativa i sin dagliga verksamhet. Enligt Maria Derner 

inser de flesta arbetsgivare vikten av att genomföra övervakningsinsatser i samråd med 

arbetstagarna. Hon tror dock att det även förekommer organisationer som inte låter sin 

anställda medverka i beslut om övervakningsåtgärder. Involverar inte arbetsgivaren de 

anställda riskerar de att få en dålig relation med arbetsstyrkan. Sker det inom en 

mindre organisation leder det enligt Maria Derner till en ”väldigt tråkig situation”
163

. 

Svenskt Näringsliv bedömer att det varierar om föreningens medlemmar diskuterar 

fram övervakningsåtgärder i samråd med arbetstagarna. Användandet av 

övervakningsåtgärder är i de flesta fall en fråga för förhandlingar enligt 

medbestämmandelagen (MBL). Många företag försöker i samband med sådana 

förhandlingar få de fackliga organisationernas stöd för åtgärderna. Det är enligt Lars 

Gellnér inte ovanligt att även de lokala parterna träffar kollektivavtal om 

övervakningsåtgärder. En övervakningsåtgärd eller en policy får större legitimitet 

bland de anställda om de lokala parterna tillsammans står bakom åtgärden eller 

policyn
164

. 

 

Arbetsgivare kan även ha intresse i att inte genomföra integritetskänsliga åtgärder. Det 

kan till exempel vara på grund av att: 

 Arbetsgivaren har inget egenintresse i kontrollåtgärderna 

 Det finns ett intresse i att genomföra specifika övervakningsåtgärder men 

arbetsgivaren väljer att avstå för att inte skapa konflikter med fackföreningar 

och arbetstagare.  

 Övervakning kan leda till ekonomiska konsekvenser, dels genom kostnaden för 

själva övervakningsåtgärderna och dessutom kan rehabiliteringskostnader 

uppkomma
165

. Kostnaden för en åtgärd behöver även ställas mot testernas 

                                                
161

 Intervju med Maria Derner, Regionchef för Västra Götaland, hos Företagarna. Telefonkontakt: 

2011-04-20, e-postkontakt: 2011-04-12, 2011-04-20, 2011-04-26, 2011-05-02 
162 Intervju: Lars Gellnér 
163 Intervju: Maria Derner 
164 Intervju: Lars Gellnér 
165 Westergård (2002) s.94 
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tillförlitlighet. Billiga drogtester ger exempelvis sämre tillförlitlighet än de 

dyrare
166

. 

 Genomförandet av integritetskänsliga åtgärder kan leda till dålig publicitet. 

Dels kan vissa åtgärder hämma rekryteringen av ny personal, dessutom kan 

framkomsten av information, exempelvis att det arbetar många missbrukare 

inom organisationen leda till ett dåligt rykte
167

.   

 

Enligt SoU 2009:44 ska övervakning eller kontrollerande åtgärder av arbetstagare i 

princip inte tillämpas om de inte motsvaras av arbetstagarnas befogade förväntningar. 

Där av blir kommunikation och information viktiga komponenter för arbetsgivaren. 

Arbetstagarna kan i så fall påverka arbetsgivarens beslut i frågor om övervakning. 

Men information om åtgärder kan även forma arbetstagarens beteende och visa vad 

arbetsgivaren vill ha i situationer där övervakning tillämpas. Arbetsgivare måste få ha 

möjlighet att utöva den kontroll som behövs för det ansvar de har i form av säkerhet 

och effektivitet. Arbetstagarnas anspråk på skydd av den personliga integriteten 

behöver därför ställas mot arbetsgivarnas berättigade intresse för kontroll och 

övervakning för att kunna leda och fördela arbete
168

.  

 

Svenskt näringsliv anser inte att det finns ett generellt motstånd mot övervakning. De 

bedömer dock att det finns en motsättning mellan övervakning och personlig 

integritet
169

. År 2009 presenterades en utredning från Statens offentliga utredningar, 

SoU 2009:44. Enligt denna utredning behövs en utökad lagstiftning som stödjer 

arbetstagarens personliga integritet på arbetsmarknaden
170

. Föreningen Svenskt 

näringsliv anser att denna föreslagna lagändring är alltför omfattande, har negativa 

effekter samt behöver en förenkling på grund utav att den innehåller oklara och 

svårtillämpade kriterier. De anser på så vis att den föreslagna lagändringen inte ska 

ske.
171

. Även Företagarna anser att en lagändring inte är nödvändig. De upplever att 

rådande lagstiftning är bra och att arbetsgivare har möjlighet att göra den kontroll och 

de övervakningsåtgärder som är nödvändiga. Föreningens medlemmar har inte sett 

området kring övervakning som ett problem
172

. Svenska näringsliv menar dock inte att 

på grund av att de motsätter sig lagändringen att den personliga integriteten ska 

lämnas oreglerad. Istället anser de att arbetsmarknadens krav på god sed ska utövas i 

enlighet med arbetsdomstolens praxis
173

.  

 

Enligt Maria Derner bedömer Företagarna att om arbetsgivare inkräktar allt för mycket 

på den personliga integriteten riskerar de att arbetstagarna känner sig kränkta och 

missnöjda. Därför är det alltid viktigt att den aspekten vägs in noga samt att 

arbetsgivarna kommunicerar tydligt till arbetstagarna varför vissa kontrollåtgärder 

                                                
166 Westergård (2002) s.204 
167 Ibid s.94 
168 SoU 2009:44 s.209-214 
169 Intervju Lars Gellnér 
170 SoU 2009:44 s.16 
171 Svenskt näringsliv remissyttrande Sou 2009:44 s.1-2 
172 Intervju: Maria Derner 
173 Svenskt näringsliv remissyttrande Sou 2009:44 s.2-3 
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sker
174

. Ledarskapsstilen vid kontroll och övervakning är på så vis viktig. Resultat av 

övervakning bör balanseras med andra bredare feed-backprocesser såsom exempelvis 

bedömning och coachning. Återkoppling med arbetstagaren då denna brister i 

prestationer bör ske med en utvecklande strategi istället för straff då bestraffningar 

ofta leder till stress. Att tilldela en alltför stor betoning på övervakade uppgifter kan 

även det resultera i stress hos arbetstagarna. Som arbetsgivare är det därför viktigt att 

kommunicera kontrollkriterier och se till att de anställda har tillräckligt med kunskap 

och utbildning för att få en rättvis chans att nå upp till uppsatta mål. Det är även viktigt 

att engagera och involvera de anställda i utformningen av övervakningen för att den 

ska accepteras. Dessutom är det viktigt att vara tydlig med vad som övervaks och hur 

länge den informationen sparas. Dock finns det forskare som varnar för chefers 

övertygande retorik för att vinna acceptans för övervakning. Acceptans kommer även 

sannolikt att välkomnas om anställningstryggheten hotas
175

.  

 

Svenskt näringsliv anser att det inte finns allvarlig missförhållanden angående 

arbetstagarens personliga integritet på arbetsmarknaden. De poängterar att en individs 

personliga integritet kan hamna i konflikt med andra personers intressen av en 

oförstörd sfär. Till exempel kan arbetskollegors, kunders eller samarbetspartners 

intressen bli en motsättning mellan att skydda en arbetstagares integritet och utföra 

vissa övervakningsåtgärder
176

. Enligt Lars Gellnér gäller att hitta en balans mellan att 

både se till arbetsgivarens behov av kontroll- och övervakningsåtgärder och den 

anställdes eller arbetssökandes intresse av orörd personlig integritet. Att genomgå ett 

drogtest, att tvingas öppna sin väska vid hemgång eller vetskapen att det finns 

övervakningskameror på arbetsplatsen utgör typiskt sett begränsningar av den 

personliga integriteten. Lars Gellnér menar dock att arbetstagare måste komma ihåg att 

innebörden av uttrycket personlig integritet påverkas av det förhållandet som de 

befinner sig i på en arbetsplats. Redan de normala skyldigheter som följer med en 

anställning; att hålla tider, göra ett bra arbete och vara underkastad arbetsgivarens 

beordringsrätt utgör på sitt sätt en begränsning av den personliga integriteten. Detta är 

dock typiskt sett en begränsning som arbetstagaren frivilligt underkastat sig genom att 

ta anställning och som inte uppfattas som märklig
177

. Maria Derner, Regionschef för 

Västra Götaland hos Företagarna beskriver att de anser att under den tid som räknas 

till arbetstid har arbetsgivaren rätt att kontrollera arbetstagarens verksamhet. Det ska 

dock vara proportionerligt och rimligt i förhållande till arbetsgivarens behov. 

Perspektivet med den personliga integriteten bör i varje fall övervägas noga
178

.   

 

Enligt Lars Gellnér måste det finnas en förståelse att begreppet personlig integritet är 

svårdefinierat och att detta måste tas i beaktning vid en diskussion om motsättningar. 

Begreppet har sannolikt även olika innebörd för olika människor. Samtidigt som en 

anställd inte tar illa vid sig av ett drogtest tycker en annan anställd att testet är 

synnerligen integritetskränkande. Vissa former av övervakning och kontroller 
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175 Ball,(2010)  s.95 
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uppfattas således som normala i arbetslivet medan andra har mindre acceptans. 

Dessutom borde sannolikt uppfattningen om vad som utgör intrång i den personliga 

integriteten ändras med tiden. Lars Gellnér beskriver att en kritiserad form för 

övervakning är kontroll av olika registerutdrag. Registerkontroller borde dock numera 

vara så vanliga att arbetssökande mer eller mindre räknar med risken att sådana 

kommer att göras. Vetskapen att många andra även drabbas av samma intrång, 

exempelvis att det är vanligt med registerkontroller vid nyanställning, borde verka 

avdramatiserande på den typen av kontroll
179

. Svenskt näringsliv anser att det finns 

flera situationer som motiverar utdrag ur olika register.  De ger i sitt remissvar till SoU 

2009:44 exempel på att en person som dömts för skattebrott inte är lämplig som 

ekonomichef eller att en person som är dömd för sexualbrott inte är lämplig för arbete 

på ett hotell. Enligt dem är syftet med utdrag inte att sålla bort individer som tidigare 

varit straffade. Istället ger utdragen arbetsgivarna en bättre helhetsbedömning av 

individen som står inför anställning eller befordran. Utdraget är bara en av många 

delar som ger intryck och information om en individs lämplighet. Därtill kommer även 

tidigare erfarenhet, referenser, utbildning, och så vidare
180

. Denna typ av 

registerkontroll ska enligt Lars Gellnér samtidigt ses mot en bakgrund av dagens rigida 

arbetsrättsliga lagstiftning med dess starka skydd mot uppsägning. Regelverket bidrar 

därmed till att företag i samband med rekrytering förvissar sig om att en arbetssökande 

är lämplig för den lediga tjänsten ur olika synvinklar. Detta kan innefatta en kontroll i 

avseendet om exempelvis tidigare brottsliga gärningar. På samma sätt kan det 

lagstadgade ansvaret för sjuklön och rehabilitering bidra till att företag kontrollerar 

tidigare sjukdomshistoria. Med dagens arbetsrätt kan det stå sig dyrt för en 

arbetsgivare med en felrekrytering. På så vis anser Svenskt näringsliv att arbetsgivaren 

ska göra de kontroller som denne anser vara befogade i rekryteringsprocessen. Dock 

ska resultatet av kontrollerna behandlas med respekt för de arbetssökandes integritet. 

Behandlas uppgifterna elektroniskt finns ett detaljerat regelverk i personuppgiftslagen 

som arbetsgivaren måste följa
181

.  

 

Svenskt näringsliv beskriver att det kan finnas ett problem med övervakning då det 

finns en risk att arbetstagarens eller arbetssökandens personliga integritet kränks om 

kontroller och övervakning vidtas i situationer där det inte är berättigat. Lars Gellnér 

menar att kontroller och övervakningsåtgärder kostar pengar, så de bör knappast finnas 

företag som, utan något skäl, vidtar sådana åtgärder. Dessutom kan åsikterna om det 

nödvändiga i att vidta åtgärden gå isär
182

. Även för småföretagare ser Företagarna inte 

ett särskilt stort problem inom övervakningsåtgärder eftersom mindre företag inte har 

resurser att införa avancerade kontrollfunktioner. På så vis får de därmed en 

konkurrensnackdel
183

. Enligt Lars Gellnér kan de anställda påverkas på olika sätt 

beroende på vad för sorts övervakning som tillämpas. Att göra alkohol- och 

narkotikatester i en arbetsmiljö med farliga arbetsuppgifter uppfattas säkerligen enbart 

positivt av de flesta anställda. Men det finns naturligtvis övervaknings- och 
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kontrollåtgärder som uppfattas som onödiga. Oftast motiveras kontroller, exempelvis 

utpasseringskontroller, av att ett fåtal missköter sig samtidigt som kontrollerna kan 

drabba alla anställda. Även om alla inser att utpasseringskontroller är ett effektivt sätt 

att avskräcka stölder, kan de naturligtvis uppfattas som besvärande för de som aldrig 

skulle komma på tanken att stjäla något av arbetsgivaren. Vid övervakning är det en 

svår avvägning att vidta effektiva kontroller där sådana är nödvändiga utan att 

produktiviteten och kreativiteten minskar
184

.  

4.3 Arbetstagarnas perspektiv 

Vuxna individer behöver arbeta och är beroende utav arbete för sin försörjning. Därför 

är det många som direkt berörs av olika former av övervakning som genomförs i 

arbetslivet
185

. Arbetstagarnas beteende i organisationen är influerat av 

organisationskulturen, rutiner och policys
186

. Kommunals ombudsman Peter Larsson 

anser att det finns ett motstånd till övervakning på arbetet och i samhället samt att det 

finns en motsättning mellan övervakning och integritet
187

. Martine Syrjänen Stålberg, 

arbetsmiljöombudsman på Handelsarbetarnas förbund, beskrev i intervjun att i takt 

med att samhället digitaliseras och ny teknik konstrueras kan företag investera i teknik 

som kontrollerar både varor och anställda. Då ställs den enskildes integritet mot 

arbetsgivarens intresse av att använda ny teknik i övervakningssyfte. 

Handelsanställdas förbund anser att företag lättvindigt lutar sig mot säkerhetsmotivet 

vid en investering i ny teknik. Det finns dock ett underliggande intresse i att övervaka, 

eller göra anställda medvetna om att de kan övervakas, med hjälp av den nya tekniken. 

Handelsarbetarnas förbund har noterat fall där företag uppenbart använt sig av den 

överskottsinformation som tekniken ger, trots att det inte är tillåtet
188

.  

 

Arbetstagaren har intressen som antingen kan tillgodoses eller kränkas av 

övervakning. Dess inställning för eller emot dessa åtgärder grundas på dessa 

intressen
189

. Det finns skäl till att integritetskänsliga åtgärder inte är godtagbara och att 

arbetstagare motsätter sig dem. Övervakning på arbetsplatsen har konsekvenser, det 

påverkar de anställdas välmående, organisationskulturen, produktiviteten och 

motivationen
190

. Överdriven övervakning kan vara skadlig av flera olika skäl:  

 Det påverkar integriteten om de anställda inte får möjlighet att godkänna 

utlämnandet av personliga uppgifter till en tredje part.  

 Användandet av övervakningsteknik kan leda till ”funktionsglidning”. Det vill 

säga att övervakningen ger arbetsgivaren mer information än den varit avsedd 

för, om den används för beslut om lön eller befordran. Detta kan ge 

                                                
184 Intervju: Lars Gellnér 
185 Westergård (2002) s.17 
186Jain Ajay K, Giga Sabir I & Cooper Cary L. “Employee wellbeing, control and organizational 
commitment” Leadership & Organization Development Journal 2009, Vol 30 No 30, pp 256-273 s.259 
187

 Intervju med Peter Larsson, Avtalsombudsman Kommunals Fackförbund. Telefonkontakt: 2011-04-

15, e-postkontakt 2011-04-15, 2011-04-17, 2011-04-19 
188

 Intervju med Handelsarbetarnas Fackförbunds arbetsmiljöombudsman Martine Syrjänen Stålberg. 

E-postkontakt: 2011-04-11, 2011-04-19 
189 Westergård (2002) s.94 
190 Ball, (2010)  s.87 
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arbetsgivaren frestelser att utvidga övervakningen utan att agera i samråd med 

de anställda.  

 Om arbetstagarna inser att deras handlingar och kommunikation övervakas kan 

det leda till rädsla för att bli bedömda och kontrollerade vilket leder till att 

kreativiteten minskar.  

 

Förutom att övervakning kan upplevas som ett skadligt element finns det även andra 

skäl till att arbetstagare vill undvika integritetskänsliga åtgärder. Till exempel upplever 

arbetstagaren kanske oro och obehag vid tanken att arbetsgivaren har insamlad 

information om de anställda. Dessutom kan det innebära ett fysiskt obehag vid 

kroppsvisitering eller andra kroppsnära ingrepp
191

. Enligt Handelsarbetarnas förbund 

kan övervakning vara negativt om det är integritetskränkande. Handelarbetarnas 

arbetsmiljöombudsman menar att organisationer riskerar, i samband med övervakning, 

att skapa en organisation av ögontjänare. Martine Syrjänen Stålberg förklarar att 

forskning har visat att låg grad av egenkontroll och inflytande över arbetsuppgifterna 

ökar arbetstagarnas stress. Upplevelsen av övervakning och överdriven kontroll leder 

även till låg grad av respekt vilket ger större tillitsklyfta gentemot ledningen och 

därmed sämre arbetsmiljö
192

. 

 

Enligt Kommunals fackförbund bör inte alkohol och drogtester utföras om det inte 

finns ett godtagbart syfte bakom åtgärden. Peter Larsson, ombudsman på Kommunals 

fackförbund, menar att fackförbundet ställer sig mycket frågande till de former av 

övervakning som inte inkluderar en säkerhetsaspekt. De har inte tagit ställning till alla 

olika former av övervakning som finns tillgängliga, men fackförbundet har som policy 

att det inte får ske någon övervakning som kränker den enskilde individens integritet. 

De anser exempelvis att det är en kränkande åtgärd när arbetsgivaren installerar 

övervaknigskameror för att se hur och när de anställda arbetar
193

. Handelarbetarnas 

fackförbund instämmer och anser att personal inte ska övervakas om det inte gäller för 

säkerhet mot yttre hot. Handelsarbetarnas förbund anser att övervakning på så vis inte 

ska användas för att kontrollera de anställda i minsta detalj. Martine Syrjänen Stålberg 

beskriver att på vissa arbetsplatser, där kameraövervakning finns, sitter arbetsledarna 

vid skärmar och övervakar varje steg personalen tar. Arbetsledare har i vissa fall ringt 

upp de anställda och frågat varför de inte plockade upp skräp på golvet eller varför de 

var på toaletten i 6 minuter. Om syftet med kameraövervakningen har varit en höjd 

säkerhetsnivå ska, enligt Martine Syrjänen Stålberg, kameran riktas åt rätt håll det vill 

säga mot kunderna och inte mot kassapersonalen
194

.  Enligt ombudsmannen Peter 

Larsson kan övervakning ha negativ effekter på arbetsplatsen då det kan ge en 

olustkänsla hos de anställda och skapa en dålig psyko-social miljö. Speciellt om syftet 

med övervakningen inte klarlagts eller om det sker utan samråd med de anställda. 

                                                
191 Westergård (2002)  s.94 
192 Intervju: Martine Syrjänen Stålberg 
193 Intervju: Peter Larsson  
194 Intervju: Martine Syrjänen Stålberg 
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Kommunals fackförbund har gjort upptäckten att det finns arbetsgivare som använder 

sig av kameraövervakning utan att informera de anställda
195

. 

  

Det finns ett allmänt motstånd mot övervakning enligt ombudsmannen Peter 

Larsson
196

, vilket även Handelsarbetarnas förbund bedömer. Martine Syrjänen 

Stålberg anser att motståndet varierar över tid och att det var högre förr. 

Handelsarbetarnas förbund anser även att det finns en motsättning mellan övervakning 

och integritet. De menar att det är kränkande då arbetstagaren exempelvis får finna sig 

i att synas på bildskärmar och att den överskottinformation som samlas in riskerar att 

användas på ett otillbörligt sätt. Med dagens teknik är det även möjligt att inte bara 

vara uppkopplad mot kameror på arbetsplatsen, utan övervakning via dator kan ske var 

som helst. Handelarbetarnas förbund anser att det inte ska vara möjligt för vem som 

helst att se inspelat material utan endast ett fåtal berörda personer
197

. Statens offentliga 

utredningar har tagit fram ett lagförslag för ett utökat regelverk för att skydda 

arbetstagarnas integritet i arbetslivet
198

. De anser dock att integritetsbegreppet inte är 

absolut utan behöver beaktas i relation till motstående intressen. På så vis är integritet i 

arbetslivet relativt och rättigheten kan behöva få ge vika för andra motstående 

intressen om de bedöms väga tyngre i enskilda fall
199

. Kommunals fackförbund 

välkomnar förslaget och anser att det behövs ett större regelverk kring övervakning på 

arbetsplatsen. Även Handelsarbetarnas förbund anser att det behövs bättre lagstiftning 

kring övervakning och även de ställer sig positiva till det lagförslag SoU 2009:44 vill 

införa. Handels anser det behövs därför att teknikutvecklingen går snabbt framåt och 

de befintliga regelverken är föråldrade
200

.   

 

Arbetstagaren kan även ha ett illegitimt intresse av att inte vilja underkasta sig 

integritetskänsliga åtgärder, vilket exempelvis kan bero på stölder och missbruk
201

. 

Anställda kan dessutom vara ovilliga till vissa övervakningsmetoder på grund av 

organizational misbehaviour. Detta begrepp innefattar dåligt uppförande och sabotage 

från arbetstagarens sida, såsom exempelvis privata ärenden under arbetstid eller 

förstörelse av material och maskiner
202

. Genom övervakning blir dessa beteenden 

svårare att dölja. Om arbetstagarna uppfattar övervakningsmetoder som en 

intensifiering och utvidgning av kontroll är det även troligt att de kommer att försöka 

undergräva och manipulera gränserna för när, var och hur kontrollåtgärderna används. 

Studier av exempelvis Callcenters visar att intensiv övervakning leder till motstånd, 

sabotage och oenighet med ledningen. På så vis kan det beteende 

övervakningsåtgärderna var menade att förhindra istället uppstå och utökas. Det finns 

                                                
195 Intervju: Peter Larsson 
196 Ibid 
197 Intervju: Martine Syrjänen Stålberg 
198 SoU 2009:44 s.15 
199 Ibid s.207 
200 Intervju: Martine Syrjänen Stålberg 
201 Westergård (2002) s.94 
202Ahlström, Daniel (2007) “Organizational Misbehaviour. Om olika yrkeskategorier – En jämförande 

studie” Kandidatuppsats, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Karlstads Universitet s. 1-4 
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även bevis för att anställda kan använda information och kommunikationsteknologier 

för att granska arbetsgivare för att bilda motstånd
203

.   

 

Integritetskänsliga åtgärder kan ligga i arbetstagarens intresse och är därför inte alltid 

negativt ur arbetstagaren synvinkel. Till exempel kan en arbetstagare godkänna en 

integritetskänslig åtgärd om risken finns för skador i arbetet, om åtgärden kan leda till 

en bättre arbetsmiljö eller befordran. Dessutom kan övervakning medföra att 

arbetstagare lättare frias från eventuella misstankar som kan uppkomma. 

Arbetstagarna har rätt till integritet men de är även ansvariga inför arbetsgivarna att ha 

en bra kvalitet på det arbete de utför, vilket de även får betalt för. Det är i 

arbetstagarnas intresse att deras arbetsgivare går med vinst och har ett bra rykte
204

. 

Enligt fackförbundet Kommunal ombudsman, Peter Larsson, ser de det som en positiv 

åtgärd om en organisation använder sig av övervakning för att säkerställa en bra 

arbetsmiljö fri från hot och våld. Kommunal har till exempel begärt att 

övervakningskameror installeras i bussar inom kollektivtrafiken. De har dock en 

policy att det måste finnas ett godtagbart syfte bakom förfrågan att göra drogtester på 

anställda. Det ska inte ske generella drogtester om det inte är inom ett arbetsområde 

som har lagstadgade, regelbundna tester. Det är även viktigt att de anställda vet syftet 

med övervakningen
205

. Enligt Martine Syrjänen Stålberg anser Handelsanställdas 

förbund att övervakning kan vara positiv om de används för att säkerhetskälla 

arbetsmiljön genom att exempelvis fånga rånare på bild och avskräcka stölder. De är 

även för att alkolås installeras i lastbilar, under förutsättning av att de håller god 

kvalitet
206

.  

 

På grund av att övervakning blivit en välanvänd metod förutsätter anställda att de ska 

få sina prestationer bedömda och att information samlas om deras aktiviteter och vart 

de befunnit sig. Detta ses till och med som en bra managementutövning
207

. Inom 

Handelsanställdas förbund används övervakning främst på lager och i butiker. De 

åtgärder som används är främst kameraövervakning, GPS samt alkohol och drogtester. 

Övervakningen med hjälp av kamera och GPS används främst för att skydda egendom 

från stöld.  Alkohol och drogtester används för säkerheten samt som en hälsoåtgärd för 

att upptäcka om rehabiliteringsinsatser kan behövas.  En förutsättning är dock att det 

finns ett väl fungerande rehabiliteringsprogram på företaget. Tanken är inte att 

företaget ska kunna säga upp den drabbade utan att arbetsgivaren ska vara med och 

aktivt rehabilitera den drabbade tillbaks till ett nyktert och bra liv. Kameraövervakning 

ska förhandlas med den fackliga organisationen innan de installeras, enligt 

medbestämmandelagen (MBL), i syfte för att precisera varför och var. Alla anställda 

ska veta var de finns, inte bara de fackligt förtroendevalda
208

.  

 

Kontroverser vid övervakning uppkommer generellt i tre situationer: 

                                                
203 Ball (2010) s.87-94 
204 Miller & Weckert (1993) s.258 
205 Intervju: Peter Larsson 
206 Intervju: Martine Syrjänen Stålberg 
207 Ball (2010) s.89 
208 Intervju: Martine Syrjänen Stålberg 
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 Kotrollen över de anställda överstiger vad som är rimligt. 

 Krav uppkommer då arbetsgivare kräver exakt information om hur anställda 

distribuerar över sin tid. 

 Tillämpningen av övervakningen äventyrar arbetsmetoder och negativt 

påverkar de befintliga nivåerna av kontroll, självständighet och tillit.  

En avgörande slutsats om de sociala processer som omger övervakning är hur den blir 

tillämpad av arbetsgrupper, inbäddad i organisationskulturen samt hur den blir en 

fråga i förhandlingar över arbetsförhållanden
209

.  

 

 

 

 

 

                                                
209 Ball (2010) s.89-96 
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5 Analys 
 

I detta kapitel appliceras empirin på den teoretiska referensramen och en tolkning 

görs med hjälp av kulturanalysen. Avsnittet har delats in i en analys av risk 

management och agentteorin samt en analys av integritet och panoptikon. 

 

5.1 Analys av risk management och agentteorin 

Risk management och agentteorin fokuserar främst på arbetsgivarens perspektiv. Risk 

management är ett verktyg för arbetsgivaren att identifiera risker och genom det 

bestämma sig för hur dessa risker ska hanteras, bland annat med hjälp av 

övervakning
210

. Agentteorin förutsätter att det finns en motsättning i relationen mellan 

principalen och agenten
211

. Appliceras denna teori till vårt studieobjekt har vår 

undersökning visat att det finns en motsättning mellan arbetsgivare och arbetstagare i 

frågan om övervakning.  

 

Genom anställningskontrakt försöker organisationer få de anställda att sträva efter 

samma målsättning som ägare och ledare har. Agentteorin menar dock att båda parter 

är nyttomaximerande och främst försöker tjäna sina egna syften. På så vis kommer 

arbetstagaren att bete sig opportunistiskt i sin relation till arbetsgivaren
212

. 

Arbetstagare kan motsätta sig övervakning på grund av att de vet att deras beteende 

inte kommer uppskattas av arbetsgivaren. Det kan handla om illegitima intressen
213

 

eller organizational misbehaviour. Då arbetstagaren stjäl, smiter från sitt ansvar eller 

använder sin arbetstid för privata ärenden är motståndet till övervakning större
214

. 

Agentteorins kärna är att arbetsgivaren antar att arbetstagaren främst kommer att 

försöka tjäna sina egna syften vilka ofta är motsatsen till arbetsgivarens intressen
215

. 

För att styra arbetstagaren behöver arbetsgivaren ge ersättning samt implementera 

övervakningsåtgärder. Agentteorin förutsätter även att arbetsgivaren kan styra 

arbetstagaren med belöningar eller straff.  Belöningar kan vara i form av befordran och 

bonus men även positiv feedback. Straff är exempelvis att arbetaren inte får motta 

bonusar, inte befordras eller förflyttas till arbetsuppgifter med mindre ansvar. På så vis 

försöker arbetsgivare sporra ett beteende som är i dennes intresse. För att kunna se 

vem som ska belönas och straffas behöver övervakning och kontrollåtgärder utformas, 

vilket är en kostnad för arbetsgivaren
216

. Det är viktigt när arbetsgivarna identifierar 

risker och väljer form för hantering, att de får den information åtgärden syftade till. 

Det kan vara kostsamt för en arbetsgivare om övervakningen inte ger den information 

                                                
210 Drennan och McConnell (2007) s. 12 
211 Jensen & Meckling (1976) s.308 
212 Adams (1994) s.8 
213 Westergård (2002) s.94 
214 Ahlström (2007) s. 1-4 
215 Adams  (1994) s.8 
216 Wright, Mukherji & Kroll (2001) s.415-418 
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arbetsgivaren förväntat sig
217

. Arbetsgivare har idag även tillförts ett större 

ekonomiskt ansvar för de anställda. Därför måste de ta med hälsoaspekten i sin 

riskidentifiering, då det kan uppkomma en rad risker med att inte ha friska anställda. 

Det legitimerar det egenintresse arbetsgivaren kan ha för att genomföra 

hälsoundersökningar. Kostnaden för övervakningsåtgärder kan även vara en orsak till 

att vissa övervakningsåtgärder inte införs
218

. Båda våra respondenter från 

arbetsgivarorganisationer ansåg att övervakning är kostsamt och att organisationer 

endast använder de former de verkligen behöver. Företagarnas regionchef menade 

även att småföretagare inte har tillräckligt med resurser för övervakning vilket kan ge 

dem en konkurrensnackdel
219

. Då riskhantering ofta är kostsam kan en riskkalkylering 

användas för att beräkna vilka risker som har störst påverkan på organisationen. På så 

vis kan organisationen välja ut vilka åtgärder som är viktigast att vidta och samtidigt 

motivera åtgärden.  Vid riskkalkylering används bara siffror för att bedöma vilka 

risker som har stor påverkan och vilka som har mindre inverkan
220

.  Då det i flera fall 

är människor involverade kan det vara svårt att använda sig av enbart mätverktyg och 

inte se individen bakom uppgiften. Om något förändrar eller påverkar dennes mentala 

kapacitet kan prestationsförmågan försämras
221

.   

 

Hur motsättningarna mellan arbetsgivare och arbetstagare hanteras av arbetsgivaren 

kan ses som en form av maktutövande. Arbetsgivare har auktoritet och har anställt 

arbetstagarna för att göra en viss uppgift. På så vis har de accepterat att arbeta för 

arbetsgivarens intressen. Enligt våra intervjuer med både Företagarna och Svenskt 

näringsliv anser de att under arbetstiden har arbetsgivaren rätt att övervaka sina 

intressen. Men de tillägger att det självklart måste vara rimligt och stämma överens 

med de intressen arbetsgivaren har. De menar även att arbetstagaren har genom 

anställningskontraktet förbundit sig till vissa regler som organisationen satt upp
222

. 

Genom ett försöka att se på de applicerade teorierna och studieobjekt ur en vinkel av 

människosyn kan ett antagande göras att människosynen i dessa teorier utgår från att 

människan är ett objekt. Människan är i egenskap av en maskin som anställts för att 

utföra en viss uppgift. Det viktigaste är att denna uppgift blir utförd effektivt och med 

hög kvalitet, men personen bakom uppgiften uppmärksammas inte. Människan blir ett 

medel för att nå ett mål.  

 

Ett grundbegrepp inom agentteorin är adverse selection. Med detta begrepp menas att 

det råder informationsasymmetri mellan principal och agent eftersom agenten inte 

delar med sig av all information
223

. Ju större ekonomiskt ansvar som politiskt läggs på 

arbetsgivaren desto viktigare blir det för arbetsgivaren att införa vissa 

övervakningsåtgärder. Arbetstagaren kan dölja information om sin sjukdomshistoria, 

ekonomiska problem eller tidigare brottslighet som arbetsgivaren har intresse av att få 

                                                
217 Intervju: Martine Syrjänen Stålberg 
218 Westergård (2002) s.91-94 
219 Intervju: Maria Derner 
220 Drennan & McConnell (2007) s. 66-69 
221 Ball,(2010)  s.95 
222 Intevju: Maria Derner och Lars Gellnér 
223 Adams (1994) s.8 
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reda på. Genom att arbetsgivare kan begära utdrag i olika register från arbetstagaren 

ger det arbetsgivaren möjlighet att på så vis införskaffa mer information om 

arbetstagaren. Enligt Svenskt näringsliv är dock inte utdragets syfte att sålla bort 

individer, utan det ger tillsammans med tidigare erfarenheter, referenser och utbildning 

en helhetsbild ur flera olika synvinklar. Det är ett sätt för arbetsgivaren att försöka 

kontrollera och minska informationsasymmetrin som kan uppstå vid rekrytering av 

personal eller befordringar. Det minskar även osäkerheten för arbetsgivaren att 

arbetstagaren inte är lämplig till att utföra sin uppgift. Ett exempel från Svenskt 

näringsliv var att en person dömd för skattebrott inte är lämplig som ekonomichef
224

.  

 

Riskidentifiering kan kartlägga den anställdes arbetskapacitet för att öka effektiviteten. 

En riskidentifiering kan även bidra till en ökad säkerhet på arbetsplatsen både internt 

och externt. Den interna riskidentifieringen utifrån en säkerhetsaspekt är att skydda 

företagets egendom. Därmed kan organisationen motivera varför exempelvis en 

genomsökning av arbetarnas väskor är nödvändig. Den externa säkerheten betraktas 

sällan som ett huvudintresse, dock har vissa branscher en lagstadgad skyldighet att 

ansvara för allmänhetens säkerhet
225

. Då måste detta inkluderas i riskidentifieringen. 

Kritik har dock riktas mot organisationer som utnyttjar säkerhetsaspekten för att 

rättfärdiga användandet av överskottsinformation på andra områden än det tänkta
226

 . 

Övervakning som inte baseras på säkerhet ska enligt de fackliga respondenterna inte 

användas då det kränker den personliga integriteten
227

.  

 

En organisation behöver även kontrollera kvaliteten på varor och servicenivå för att 

upprätthålla ett gott rykte. I denna aspekt ligger det även i arbetstagarens intresse att 

utföra sin arbetsuppgift väl eftersom det utgör grunden för en framgångsrik 

organisation och fortsatt anställning
228

. Övervakning kan även ligga i arbetsgivarens 

och arbetstagarens gemensamma intresse i fråga om exempelvis arbetstid. Övervakas 

vilka tider de anställda arbetar samt om de arbetar övertid ger det information till 

arbetsgivaren att ge arbetstagaren rätt ersättning
229

.  

 

Riskidentifieringen sker utav arbetsgivaren. Denne måste vara medveten om gällande 

regler på arbetsmarknaden när beslut tas om hur de identifierade riskerna ska 

behandlas
230

. De åtgärder en arbetsgivare implementerar i organisationen är åtgärder 

vilka är utformade för att minska motsättningen med arbetstagaren samt att få denne 

att sträva efter organisationens målsättningar
231

. På så vis kan det vara av stor vikt att 

övervakningen är berättigad för att inte öka motsättningen och skapa en konflikt med 

arbetstagaren. Att införa övervaknings och kontrollåtgärder som inte accepteras av 

arbetstagarna kan skapa en organisation av ögontjänare. Arbetstagarna kan då vidta ett 

                                                
224 Svenskt näringsliv remissyttrande SoU 2009:44 s.8 
225 Westergård (2002) s.91-93 
226 Intervju: Martine Syrjänen Stålberg 
227 Intervju: Peter Larsson  
228 Miller & Weckert (1993) s.258-259 
229 Intervju: Maria Derner 
230 SoU 2009:44 s.211 
231 Jensen & Meckling (1976) s.308-309 
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opportunistiskt beteende och försöka nyttomaximera sina egna intressen med hjälp av 

organisationens resurser under de tillfällen övervakning inte tillämpas. På så vis skapar 

organisationen det beteende den försökte motverka
232

. Beslut om övervakning, tagna 

av arbetsgivaren, bör därför vara förenlig med arbetstagarens syn på integritet för att 

undvika konflikt
233

. För att skapa en bra relation på arbetsplatsen föreslår Maria 

Derner att kommunikation sker mellan arbetsgivaren och arbetstagarna gällande vilka 

åtgärder som ska utformas för arbetsplatsen
234

. Ett sätt att genomföra detta på kan vara 

att tillexempel göra en enkätundersökning där de anställda får vara med i 

riskidentifieringens process och därmed blir mer medvetna om de risker som finns
235

. 

Under en sådan process kan det även vara lättare för de anställda att acceptera de 

handlingsplaner som arbetsgivaren beslutar om, då de känner att de varit delaktiga. De 

kan även vara med och påverka de kontrollåtgärder de anser vara onödiga eller 

besvärande. Samtidigt kan de då inse varför vissa kontroller behöver utföras utifrån ett 

säkerhetstänkande. Detta påverkar även produktiviteten och kreativiteten på ett 

positivt sätt
236

. 

5.2 Analys av Integritetsbegreppet och Panoptikon. 

Integritet är ett svårdefinierat begrepp men genom de tre principer som presenterats i 

den teoretiska referensramen finns det möjlighet att analysera det i olika situationer
237

. 

Integritet har även visat sig vara ett motargument mot övervakning. Panoptikon 

fokuserar endast på övervakning och genom övervakning kan människans beteende 

förändras
238

. Integritet och panoptikon kan på så sätt ses som motpoler till varandra.  

 

Panoptikon kan användas som en metafor för hierarkin inom en organisation där 

övervakaren sitter i en överordnad position och bevakar de anställda under sig
239

. Det 

panoptiska perspektivet utgår från att den övervakade ska foga sig och ha ett önskvärt 

beteende utifrån arbetsgivarens synpunkt
240

. Utveckling inom 

övervakningsteknologier har bidragit till att arbetsgivare inte behöver vara närvarande 

för att överse hur de anställda arbetar. Genom exempelvis dataskärmar kan en chef ge 

feedback och forma arbetstagarens beteende vid samma tillfälle denne gör något 

fel.
241

Då arbetsgivaren uppmärksammar och anmärker på felaktigt beteende visar det 

arbetstagaren vilket beteende som arbetsgivaren värderar samt vilka förväntningar 

denne har
242

. Enligt Foucaults syn på övervakning så fogar sig den övervakade 

automatiskt till de önskade normerna eftersom människan vill passa in och göra 

                                                
232 Ball, (2010)  s.94 
233 SoU 2009:44 s.214 
234 Intervju: Maria Derner 
235 Drennan och McConnell (2007) s. 63-65 
236 Intervju: Lars Gellnér 
237 Hemerén (1985) s. 143 
238 Lyon David (2009) s 25 
239 Ibid s.3- 5 
240 Ibid s 25 
241 Ottensmeyer, (1991) s. 519-521 
242 Ball,(2010)  s.93 
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”rätt”
243

. Integritet står bland annat för rätten att få sin personliga egenart och inre sfär 

respekterad. Rätten till integritet förutsätter att ingen ska få manipulera eller tvinga på 

en individ värderingar eller beteenden denne inte önskar
244

. 

 

Den första integritetsprincipen fastställer att individen har rätt till privatliv
245

. På 

dagens arbetsmarknad har gränsen mellan arbete och privatliv suddats ut
246

. 

Arbetstagare förväntas inom många branscher vara tillgänglig även när denne inte är 

på arbetsplatsen. Dessutom har arbetsgivare börjat övervaka sociala medier för att se 

hur deras anställda framställer sig. Den information som läggs ut på bloggar eller 

statusuppdateringar på Facebook kan vara högst privat. Gillar inte arbetsgivaren hur 

den anställda framställer sig själv eller om de ogillar hur arbetstagaren omtalar 

organisationen kan det ligga till grund för avsked
247

. Denna form av övervakning 

motsäger den första principen inom integritetsbegreppet
248

. Arbetsgivare rättfärdigar 

dock övervakning av sociala medier då de ser det som ett sätt att skydda sig mot 

förtal
249

. Enligt det panoptiska synsättet kan övervakning av privatliv ses som en 

makutövning där arbetsgivaren vill kontrollera arbetstagaren även när denne inte är på 

arbetsplatsen. Arbetsgivare kan se det som sin rättighet att till exempel få kontrollera 

arbetstagarens e-post då det ligger i deras intresse att skydda sig från att arbetstagare 

läcker känslig information eller representerar företaget på ett tvivelaktigt sätt gentemot 

kunder
250

. Samtidigt är det så att arbetstagare förutsätter att de på ett eller annat sätt 

blir övervakade. På grund av att övervakning har använts inom arbetslivet under en 

lång period har det blivit en norm
251

.  Enligt respondenterna, vilka representerar båda 

arbetsmarknadsparterna, finns det dock vissa övervakningsformer som inte är 

accepterade
252

. Det är viktigt att anställda informeras om vilka övervakningsåtgärder 

som finns samt hur informationen används. Övervakningens utformning får inte strida 

mot gällande lagar och regler
253

.  För att det panoptiska tänkandet ska fungera ska de 

anställda dock inte veta exakt när de blir övervakade och när det inte blir det
254

. Om de 

anställda är medvetna om vilka tillfällen de övervakas kan det forma ett beteende av 

”ögontjänare” där de anställda endast visar upp det beteendet arbetsgivaren finner 

önskvärt i övervakningssituationerna
255

. Detta skapar en klyfta i tilliten mellan 

arbetsgivare och arbetstagare
256

.   

 

                                                
243 Foucault (2003) s 202 
244 Nationalencyklopedin. Sökord: Integritet Besökt 2011-04-26 kl: 16:15 
245 Hemereén (1985) s.143 
246 Beck (1986) s. 5 
247 Kommunalarbetaren 2/2011s.28-29 
248 Hemerén (1985) s.143 
249 Ball (2010)  s.87 
250 Miller & Weckert (1993) s.260 
251 SoU 2009:44 s.209 
252 Intervju: Lars Gellnér 
253 SoU 2009:44 s.211 
254 Foucault (2003) s 202 
255 Ball, (2010)  s.94 
256 Intervju: Martine Syrjänen Stålberg 
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Maria Derner bedömer att de flesta företag inser vikten av att övervikningsåtgärder 

sker i samråd med de anställda
257

. Kan de anställda påverka när och hur ofta vissa 

åtgärder ska utföras kan det ge en bra relation till arbetsgivaren och den anställde 

känner att den har en viss form av självbestämmande
258

. Dock är det inte säkert att en 

arbetsgivare godkänner att en arbetstagare nekar en viss åtgärd. Genom 

autonomiprincipen har dock varje individ rätt till att påverka de beslut som rör 

denne
259

. I det panoptiska synsättet ska den övervakade inte veta om när den blir 

övervakad, vilket beror på att arbetstagaren alltid ska agera som om denne vore 

övervakad
260

. Det som motsäger panoptikons övervakningsteori är att forskning har 

visat att övervakning som sker på individnivå är mer stressande än om det sker i 

grupp. Panoptikon å andra sidan anser att övervakning främst handlar om att förändra 

individers beteenden vilket inte kan utföras om övervakningen endast sker i grupp och 

utesluter individen. Forskning har även visats att det har viss betydelse hur 

arbetsgivaren förhåller sig till arbetstagarna i utvecklingen av övervakningsåtgärder
261

.  

Det panoptiska perspektivet anser dock att den övervakade inte ska vara delaktig i 

eventuella beslut. Övervakaren är den som innehar makten, och därmed bestämmer när 

och hur övervakningen ska ske
262

. Enligt den andra integritetsprincipen ska varje 

person som berörs av ett beslut även vara med och påverka det. Det ger på så vis rätt 

till självbestämmanden för individen
263

. Övervakning producerar en 

organisationskultur som reglerar prestationer, beteenden och personliga egenskaper. 

På så vis kan formen av övervakning bli en motsättning till den enskildes autonomi. 

Samtidigt kan dock kulturen på arbetsplatsen forma ett beteende och värderingar som 

godkänner och accepterar de åtgärder som finns. I vissa organisationer råder det 

ömsesidig övervakning kollegor emellan. Utvecklandet av företagskulturer och det 

ökade arbetandet i team bidrar till att en typ av att självövervakning och självdisciplin 

utvecklas i organisationen
264

.  Detta är ur en panoptisk synpunkt bra då det 

understödjer ett visst beteende samt gynnar de egenskaper organisationen önskar 

frambringa. Panoptikons sociala perspektiv anser att människan är ett väsen som inte 

har fasta principer utan förändras med sin omgivning
265

. Därmed har arbetsgivaren 

med sociala övervakningsprocesser lyckats påverka den övervakades beteende i 

organisationen med hjälp av kulturen och dess rutiner
266

. Om organisationen kan 

lyckas med detta kan det bidra till att de anställda får ett ökat självförtroende och att 

arbetsgivaren inte enbart behöver använda sig av mätbara resultat för att mäta 

effektivitet
267

.  

                                                
257 Intervju Maria Derner 
258 Ball (2010)  s.95 
259 Hemerén (1985) s. 143 
260 Foucault (2003) s 202 
261 Ball (2010)  s.9 
262 Foucault (2003) s 202 
263 Hemerén (1985) s. 143 
264 Ball (2010)  s.91 
265 Encyclopædia Britannica Online. 
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Foucault, hämtat 2011-04-17 kl 14:30 
266 Jain, Giga & Cooper (2009) s.259 
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Att ha rätt att avgöra vilken information en individ vill dela med sig är grunden i den 

tredje integritetsprincipen. Dessutom ska individen som berörs själv få bestämma hur 

informationen ska få användas samt vilka som ska få ta del av denna information
268

. 

Genom rekrytering kan arbetsgivare begära att få utdrag i vissa register av den 

arbetssökande. Om det är en tuff arbetsmarknad kanske den arbetssökande inte har en 

stark position att säga nej vilket gör att denne går med på åtgärden även om det är 

motvilligt. I så fall inskränks integriteten enligt den tredje principen. Den 

arbetssökande har även inte auktoritet att bestämma hur denna information ska 

användas av arbetsgivaren även om det finns ett visst lagligt skydd för hur personliga 

uppgifter ska behandlas
269

. Detta kan anses vara ett nytt sätt att använda övervakning 

på om det ses ur ett panoptiskt synsätt. Då har arbetsgivaren gått från att enbart bevaka 

människor när de redan är anställda till att vilja bevaka dem även innan anställningen 

genom att kräva information som ska ligga till grund för rekryteringen. Arbetsgivaren 

vill visa vem det är som har makten redan från början genom att kräva ett underlägset 

beteende.  

 

Integritetsbegreppet inom arbetslivet har anspråk ur tre olika relationer; arbetskollegor 

och klienter, kunder samt arbetsgivare och chef. Personer tar med sig de värderingar 

de haft i samhället in på arbetsplatsen
270

. På så vis finns ett legitimt intresse av att vilja 

neka övervakningsåtgärder utan ett omoraliskt syfte. Känner en arbetstagare obehag, 

missnöje och stress vid övervakning kommer denne att göra ett sämre arbete
271

. Det 

behöver därför inte ligga ett illegitimt intresse bakom eller att arbetstagaren vill dölja 

något, då denne inte vill underkasta sig övervakningsåtgärder. På så vis behöver 

arbetsgivaren ta olika synvinklar i beaktning då arbetstagare är motvilliga till 

övervakningsåtgärder. 

 

Principerna i integritetsbegreppet kan antingen komplettera varandra eller hamna i 

konflikt
272

. Om en konflikt mellan principerna uppstår och ett avgörande måste göras 

om vilken princip som ska tillämpas samt vems intressen som ska vara i fokus, vem 

bestämmer då? Ses konflikten mellan intressen genom ett organisatoriskt perspektiv 

kommer kollektivet och gruppens välmående att segra. En individs personliga 

integritet måste då ställas mot andra personers intressen som det kan hamna i konflikt 

med, exempelvis kollegor, kunder och samarbetspartners. Ur synvinkelns av ett 

makt/politiskt perspektiv är segraren istället arbetsgivaren. Det är då viktigt att 

arbetsgivarens berättigade intressen ställs mot arbetstagarens anspråk på skyddad 

integritet. Även enligt ett panoptiskt synsätt är det arbetsgivarens intressen som ska 

komma i första hand. Våra respondenter påpekar att arbetstagaren måste komma ihåg 

att innebörden av personlig integritet påverkas av det förhållande de befinner sig i på 

en arbetsplats. Arbetstagarens normala skyldigheter, såsom att komma i tid, göra ett 

bra arbete samt att underkasta sig beordringsrätt är en form av begränsning för den 

                                                
268 Hemerén (1985) s. 143 
269 Intervju: Lars Gellnér 
270 Palm (2008) s.203 
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personliga integriteten. Genom de anställningsformer som samhället utformat ses dock 

dessa begränsningar idag som normala och en del av arbetslivet. Arbetstagare till och 

med förväntar sig att de ska bli övervakade
273

. Integritetsbegreppet ur objekt/subjekt 

vinkling ger stöd för att varje individs intresse ska tas i beaktning. Därför kan målet så 

att säga aldrig helga medlen.  

 

Enligt det panoptiska synsättet får övervakning inga konsekvenser. Detta 

ställningstagande kan ifrågasättas då det visat sig att övervakning kan ge negativa 

konsekvenser i form av att arbetstagaren känner sig stressad, omotiverad
274

 samt 

sänker produktiviteten. En annan negativ effekt av övervakning kan vara att 

arbetsgivaren vill använda sig av den överskottsinformation som insamlats då det finns 

tekniska möjligheter till detta
275

. Anställda kan dock ha ett intresse av övervakning då 

det minskar misstankarna om fusk samt verifierar att exempelvis övertid utförts. Enligt 

både Kommunals och Handelsarbetarnas fackförbund är det en kränkande åtgärd om 

arbetsgivare installerar övervakningskameror för att se hur och när de anställda 

arbetar
276

. Rätten till integritet ska inte överträdas eller kränkas utan en värdig 

anledning. Denna anledning kan exempelvis vara ur säkerhetssynpunkt för 

beskyddande av allmänheten eller den enskilde individens hälsa
277

. De fackliga 

respondenterna instämmer och anser att den enda legitima orsaken till övervakning är 

ur ett säkerhetsperspektiv
278

.  
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276 Intervju: Peter Larsson och Martine Syrjänen Stålberg 
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6 Slutsats 
 

I slutsatsen besvaras uppsatsens forskningsfråga. 

 

 

Uppsatsens forskningsfråga var: ”Vilka faktorer påverkar legitimeringskraven av 

övervakning i organisationer?” 

 

Genom arbetets gång har vi förstått vilken komplex fråga motsättningen mellan 

övervakning och integritet är. Det finns många olika aspekter att beakta vilka är 

intressanta. Genom att använda oss av olika ”linser” kunde vi distansera oss från egna 

förutfattade meningar och se studieobjektet ur olika vinklar. Vi ser att övervakning 

kan legitimeras ur en synvinkel men samtidigt vara integritetskränkande ur en annan. 

Hur ska ett beslut kunna fattas när faktorer blir varandras motsättningar? 

 

Vi har funnit att faktorer som påverkar legitimering av övervakningsåtgärder skiftar 

beroende om de ses utifrån arbetsgivaren eller arbetstagarens synvinkel. Hur 

arbetsgivare väljer att hantera risker ligger till grund för hur de väljer att övervaka sina 

tillgångar. De val de gör om vad som kan påverka eller skada organisationen 

rättfärdigar och motiverar övervakningsåtgärder ur arbetsgivarens synpunkt. Ur 

arbetstagarens synvinkel är frågan om hur den personliga integriteten inskränks som 

motiverar deras val för acceptans. Om deras intressen tillgodoses av övervakning eller 

inte ligger även till grund för vad de är villiga att acceptera. Förutom att faktorer 

skiftar beroende på vilken parts synvinkel som är i fokus varierar faktorer även 

beroende på vilket perspektiv legitimeringen betraktas utifrån. Vi fann att genom 

perspektiven av makt/politik, organisatorisk eller objekt/subjekt uppstod olika 

svarsmöjligheter om hur övervakning och integritet kan hanteras i organisationer 

 

Genom ett organisatoriskt perspektiv identifieras först eventuella risker och sedan 

kalkyleras dessa. Detta sker för att jämföra eventuella kostnader för implementering av 

åtgärder med hur allvarliga konsekvenserna kan bli för organisationen om riskerna 

inträffar. Hur organisationen uppfattar risker påverkas dels utav vad de anser vara en 

risk samt vad de har för människosyn. Integritet behöver i detta perspektiv sättas emot 

organisationens bästa. För att exempelvis skydda kollegor, kunder och allmänhet får 

individens personliga integritet inskränkas. I en organisation ska arbetsgivaren, enligt 

agentteorin, förvänta sig att arbetstagaren inte frivilligt arbetar för att nå 

organisationens mål. För att förändra det behöver arbetsgivaren ge ersättning till 

arbetstagaren för det arbete denne utför samt implementera övervakningsåtgärder. 

Arbetsgivaren kan även förvänta sig att arbetstagaren undanhåller information vilket 

leder till att arbetsgivaren behöver minska denna risk genom att samla in information 

på ett annat sätt än genom arbetstagaren. Men genom ett organisatoriskt perspektiv 

måste även acceptans av övervakningsåtgärder hos de anställda väga högt. Eftersom 

överdriven övervakning visat sig ge negativa effekter på arbetstagarnas hälsa och leder 
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till att de utför ett sämre arbete är det i organisationens intresse att de endast övervakar 

vad som är nödvändigt. För att på så vis säkra kvaliteten på utförda arbetsuppgifter.  

 

Ur ett makt/politiskt perspektiv vill övervakaren visa sin makt. Arbetsgivaren skapar 

därmed en hierarki där denne överser sina underordnade och bestämmer hur de ska 

bete sig samt hur de inte ska bete sig. Enligt det panoptiska perspektivet vill alla 

arbetstagare anpassa sig i övervakade miljöer och därmed förändra sitt beteende. 

Maktutövaren ser till sitt eget intresse och ser inte hur den personliga integriteten 

påverkas hos arbetstagarna. I detta perspektiv kan alla former av övervakning 

användas så länge arbetsgivaren finner dem viktiga. Om det uppstår en konflikt mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren ställs arbetsgivarens intressen mot arbetstagarens 

anspråk på integritet. Väljer arbetstagarna att neka övervakningsåtgärder ger det grund 

till avsked. Arbetsgivaren kan även använda andra verktyg än teknologisk 

övervakning för att kontrollera arbetstagarna. Då organisationer idag ofta är 

uppbyggda så att arbetet sker i team, kan de maskera sin övervakning genom att 

implementera en viss organisationskultur som bidrar till självövervakning och 

självdisciplin. De arbetare som inte passar in i företagskulturen sållas då bort med 

hjälp av de andra arbetarna.  

 

Ur ett objekt/subjekt perspektiv betraktas vilken människosyn som är underliggande i 

valet av kontrollåtgärder. Övervakning inom risk management, agentteorin eller 

panoptikon ser inte individen bakom arbetsuppgiften. Individen blir ett objekt och 

övervakning avser kontrollera att arbetstagaren effektivt sköter sina arbetsuppgifter. 

Ses människan istället som ett subjekt med rätt till personlig integritet är det svårare att 

legitimera övervakningsåtgärder om de som utsätts för övervakningen inte accepterar 

den. Enligt de tre integritetsprinciperna har varje individ rätt till privatliv, 

självbestämmande och egna värderingar. Övervakning behöver på så vis ställas mot 

båda parters likvärdiga intressen. Integriteten får endast kränkas av anledningar som 

anses värdiga, vilket exempelvis kan vara säkerhet. Vid andra omständigheter ska 

övervakning inte införas om åtgärden anses kränka integriteten hos den individ som 

berörs utav den. Vad som avgör att en arbetstagare inte vill underkasta sig vissa 

övervakningsåtgärder kan bero på olika anledningar. Enligt agentteorin, risk 

management och panoptikon beräknas det främst ske utifrån ett negativt beteende. 

Arbetstagaren behöver dock inte enbart motsätta sig övervakning på grund utav att 

denne har något att dölja. Utan det kan även bero att denne anser sig ha rätt till en 

privat sfär eller känner obehag inför övervakningsåtgärden.  

 

Som det beskrivs ovan finns det ett flertal faktorer som påverkar hur legitimering sker. 

Det finns inget klart svar som är absolut eller kan visas med hjälp av en tabell. Det 

visar att detta är ett komplext område som genom olika vinklar kan ge olika svar. 

Legitimering påverkas av hur övervakningsåtgärder framhävs av arbetsgivaren samt 

hur de motiverar varför det används. Arbetstagare accepterar genom egna värderingar, 

läget på arbetsmarknaden samt om åtgärden tillgodoser egna intressen. Det vi har 

kommit fram till är dock hur viktigt det är att ständigt föra en dialog inom detta ämne. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt får vi möjlighet att diskutera ämnet utifrån egna synpunkter. I egenskap 

av forskare har vi utvecklat tolkningar samt skapat en egen förståelse om 

motsättningen mellan övervakning och integritet ur en relation mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. 

 

Våra kunskaper inom ämnet övervakning och integritet har fördjupats i och med denna 

uppsats. Vi har blivit mer uppmärksamma på händelser i arbetslivet som legat inom 

ramen av det vi undersöker. Genom egna erfarenheter har vi kunnat se olika händelser 

ur både arbetsgivarens och arbetstagarens synpunkt utan att komma fram till vad som 

är rätt. Det vi dock har kunnat enas om är tillfällen då övervakning gått för långt och 

inte längre är rimligt. Men när våra respondenter använder övervakning tillsammans 

med begreppet rimligt uppstår frågan om vem som sätter gränserna för vad som är 

rimligt? För en arbetsgivare är nog övervakningsåtgärder rimliga i större utsträckning 

än vad arbetstagare är villiga att acceptera. Är det då balansen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare som ska sätta gränsen för vad som är rimlig övervakning? Även detta blir 

problematiskt då individer har skilda uppfattningar i frågan. Är det en demokratisk 

fråga om vad balansen för rimlig övervakning innebär? Det är även svårt att se på 

frågan ur synvinkel av enskilda individer. Vi människor vill gärna ha jämlikhet och 

rättvisa, men samtidigt vill vi inte utsätta oss själva för obehag. Vi kan förstå och vilja 

att andra ska utsättas för övervakning men vara motvilliga till att medverka själva. 

Dessutom kan individer ha olika åsikter om övervakning beroende på om de är i rollen 

av kund, förälder, arbetssökande eller mellanchef. Genom egna erfarenheter anser vi 

att det till exempel inte är rimligt med kroppsscanner på flygplatser. Samtidigt är vi för 

hög säkerhet och anser att det i vissa fall kanske förhindrar terroristbrott. Gränsen 

mellan rimlig och inte rimlig är en diskussion utan slut då det går att variera mellan 

olika perspektiv. Ska till exempel en arbetsgivare få begära registerutdrag vid en 

anställningsintervju? Den information som finns i dessa utdrag skyddas av 

sekretesslagar. På så vis kan arbetsgivaren inte direkt begära ut registerutdrag utan 

godkännande av individen det berör. Men i vissa branscher kan det ligga i 

arbetsgivarens intresse att veta om en arbetssökande begått brott, ofta varit sjukskriven 

eller har misskött sin egen ekonomi. De som har ett fläckfritt förflutet kanske inte 

anser att dessa utdrag är en integritetskränkning. För personer med ett brottsligt 

förflutet eller som gått in i väggen och varit långtidssjukskrivna påverkas dock i högre 

grad utav dessa former av utdrag. En viktig faktor i denna fråga är även hur 

arbetsgivaren förhåller sig till informationen registerutdrag kan ge. Är arbetsgivaren 

för att människor ska få ”en andra chans” kanske den arbetssökande får chans att 

förklara sig, annars sållas dessa individer bort och blir utan anställning. Ska människor 

inte få göra misstag? Har arbetsmarknadens utveckling gjort att organisationer söker 

efter supermänniskor? 

 

Arbetsgivare ser det som sin rätt att övervaka sina intressen under arbetstagarens 

arbetstid, men vad arbetstagare exempelvis gör på sina raster borde väl vara dennes 

ensak, så länge de håller tider och följer företagets riktlinjer? Om arbetstagare även 

skickar privata mejl eller tar emot enstaka privata samtal under arbetstid kan detta 
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heller inte rimligen skada organisationen. Samtidigt inser vi att arbetsgivaren måste ha 

en viss insikt i vad de anställda gör under de timmar de befinner sig på arbetet då de 

annars kan utgöra risker för företaget. Det finns dock alltid människor som försöker 

lura systemet. Arbetstagare kan till exempel hjälpa varandra genom att stämpla in och 

ut så att någon kan gå hem tidigare eller att det inte behöver synas att en anställd 

kommer för sent till arbetet. Om det är det enda sättet att mäta arbetsproduktiviteten är 

inte siffrorna rättvisa.  

 

Arbetstagare är ingen homogen massa utan i samma arbetsgrupp kan det finnas 

individer vars intressen tillgodoses av övervakningen samt de som anser att 

övervakningen är integritetskränkande. På så vis är det svårt att anpassa 

övervakningen så att alla arbetstagare blir nöjda. Trots protester har arbetstagare på 

något sätt accepterat att arbetsgivare använder sig av övervakning. Annars hade de 

kämpat emot det redan när det infördes. Kanske har det panoptiska synsättet delvis rätt 

då det menar att övervakning formar vårt beteende då vi människor gärna vill göra 

”rätt”. 

 

Vi anser att arbetsmarknaden står inför flera förändringar som arbetsmarknadsparter 

och lagstiftning måste ta hänsyn till. Samhället har förändrats och då våra liv blir allt 

mer digitaliserade behöver arbetsgivare lära sig att hantera detta utan att försöka 

inskränka på arbetstagarens privatliv. Dessutom utvecklas nya teknologier vilka gör att 

arbetsgivare kan övervaka mer utan arbetstagarens vetskap eller godkännande. Detta 

behöver arbetstagarparter samt lagstiftande organ ta ställning till. Dessutom har en ny 

generation kommit ut på arbetsmarknaden som inte vill underkatsa sig föråldrade 

system. Övervakning via exempelvis stämpelklocka anser den generation vi författare 

tillhör vara förlegad. För vår generation är det viktigare att uppgiften blir utförd, 

mindre viktigt är under hur lång tid det görs. Vi är även en generation som värdesätter 

vår fritid och inte lever för vårt arbete. Hur arbetsplatsen förändras i framtiden 

kommer även innebära att sätt att övervaka och kontrollera anställda kommer att 

förändras.  

7.1 Giltigighetsreflektion 

Genom att blicka tillbaka på arbetsprocessen kan vi se att det finns saker vi kunde 

gjort både annorlunda och bättre. Vi insåg inte riktigt hur omfattande ämnet var före vi 

började fördjupa oss i det och fick en insyn i hur många dimensioner det fanns på vårt 

fenomen. Detta gjorde att vi ständigt fick begränsa oss då det inte fanns tid att fördjupa 

sig i alla dimensioner. Hade vi haft en större förförståelse för komplexiteten i ämnet, 

hade vi kunnat förhålla oss till det annorlunda genom att från början avgränsat oss 

istället för att diskutera fram det under arbetets gång. Det hade bidragit till att 

sökningen efter sekundärkällor hade kunnat begränsas ytterligare och varit mer 

effektivt. Att ämnet är så komplext bidrog även till att den tidsplan vi satte upp har 

varit svår att hålla. Hade vi haft mer tid hade vi gärna velat fördjupa oss ytterligare i 

ämnets komplexa karaktär.  
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7.2 Förslag till vidare forskning 

Vårt ämne är komplext och vidare forskning kan ske inom flera olika områden. Denna 

uppsats kan ligga till grund för vidare studier inom samma problemställning men inom 

andra forskningsområden än management. Vår studie kan även användas som en 

förstudie för en mer omfattande forskning som till exempel fördjupar sig i en specifik 

aspekt såsom exempelvis det teknologiska . Dessutom kan vår studie ge inspiration för 

att vidare undersöka hur specifika företag arbetar med övervakning samt hur 

arbetsgrupper på arbetsplatser upplever övervakning. Informationen i denna uppsats 

skulle även vara intressant att utveckla till att tydligare ingripa ett makt och politiskt 

perspektiv. Det hade varit intressant att utforska hur mycket makt arbetsgivaren har 

över arbetstagaren ur i synvinkeln av ägarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
                                             

- 54 - 

Magisteruppsats VT-2011 

8 Litteraturförteckning  
 

 

Skriftliga källor 

 

- Adams, Michael B.  ”Agency theory and the internat audit” Managerial 

Auditing Journal 1994, vol. 9 no. 8, pp 8-12 

- Ahlström, Daniel (2007) “Organizational Misbehaviour. Om olika 

yrkeskategorier – En jämförande studie” Kandidatuppsats, Fakulteten för 

ekonomi, kommunikation och IT. Karlstads Universitet  

 

- Alvesson, Mats (1990) ”Kommunikation, makt och organisation” Fritzes 

Förlag AB, Göteborg 

- Alvesson Mats & Sköldberg Kaj (1994) ”Tolkning och reflektion” 

Studentlitteratur, Lund. 

 

- Andersen, Heine (red)(1994) ”Vetenskapsteori och metodlära” 

Studentlitteratur, Lund 

- Andersen, Ib (1998)”Den uppenbara verkligheten” Studentlitteratur, Lund 

- Andersson, Bengt-Erik (1994)  ”Som man frågar får man svar” Rabén Prisma, 

Kristianstad 

 

- Ball, Kirstie (2010 )”Workplace surveillance: an overview” Labor History Vol. 

51, No. 1, February 2010, 87–106 Open University Business School, Milton 

Keynes, UK 

- Beck, Ulrich (1986) ”Risksamhället, på väg mot en annan modernitet”. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt 

- Bergström Lars ”Objektivitet” (1976) Bokförlaget Prisma Stockholm Lund 

 

- Bryman, Alan (2004)”Social research methods” Oxford university press inc. 

Hampshire 

 

- Creswell John W. (2007) “Qualitve inquiry and research design” Sage, USA 

 

- Czaniawska, Barbara & Sevón, Guje(red)(2003) ”The northern lights- 

Organization theory in Scandinavia” Liber, Malmö 



    
                                             

- 55 - 

Magisteruppsats VT-2011 

- Drennan Lynn T & McConnell Allan (2007)  “Risk and crisis management in 

the public sector” Routledge, New York 

 

- Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (1982) “Kulturanalys. Ett etnologiskt perspektiv” 

Liber Förlag, Lund 

- Eriksson- Zetterquist Ulla-, Kalling Thomas & Styhre Alexander. (2005) 

Organisation och organisering. Liber AB, Malmö 

- Foucault, Michel (2003)  “Övervakning och straff” Arkiv förlag, Lund 

 

- Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2009) ”Handbok i kvalitativ analys” 

Liber, Kina 

- Hammarén, Stefan(1997) ”Organisationslära, Klassiska frågor…nya 

perspektiv. Studentlitteratur, Lund 

- Hartman, Jan (2004) ”Vetenskapligt tänkande”. Studentlitteratur, Polen.  

- Hemerén, Göran (1985) ”Kunskapens pris” Tryckeri AB Federativ, Stockhom 

- Holmén, Christer (2007) ”Financial Services” BAS frölag, Göteborg 

- Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn (1997) ”Forskningsmetodik” 

Studentlitteratur, Lund 

 

- Huh won Jung och Haldar Achintya ”A novel risk assessment for complex 

structural systems” IEEE Transactions on, Reliability 2011 Vol 60 NO 1  

 

- Huhtala Hannele M.J (2004)”The emancipated worker. A foucauldian study of 

power, subjectivity, and organization in the information age.” The finish 

society of science and letters, Finland 

- Jain Ajay K, Giga Sabir I & Cooper Cary L. “Employee wellbeing, control and 

organizational commitment” Leadership & Organization Development Journal 

2009, Vol 30 No 30, pp 256-273 

- Jensen, Michael C & Meckling, William H (1976) “Theory of the firm: 

managerial behavior, agency costs and ownership structure” Journal of 

Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. 



    
                                             

- 56 - 

Magisteruppsats VT-2011 

- Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne (2003)”Samhällsvetenskaplig metod” 

Liber, Slovenien 

- Kommunals facktidning: Kommunalarbetaren 2/ 2011 2-15 Feb 

- Kvale, Steinar (1997)”Den kvalitativa forskningsintervjun” Studentlitteratur. 

Lund 

- Lyon, David (2007) “Surveillance studies an overview” Politepress, Cornwall 

 

- Lyon, David (2009) “Theorizing surveillance- the panopticon and beyond” 

William publishing, Cornwall 

 

- Mabon, Hunter (1992) “Organisationsläran, struktur och beteende”. 

Psykologiförlaget, Hägersten 

- Maguire, Stephen ”The discourse of control” Journal of Business Ethics, 1999, 

Vol 19 No 1, pp 109-114 

- Mange-Holme, Idar & Krohn-Solvang, Bernt (1997)”Forskningsmetodik” 

Studentlitteratur, Lund 

- Miller, Seumas & Weckert, John “Privacy, the Workplace and the Internet”. 

Journal of Business Ethics. 1993 Vol 28 No 3 pp 255-265 

 

- Nek, Lennart (1997) ”Personlig integritet, den privata sfären”. Författares 

bokmaskin/ordgruppen, Stockholm 

- Otttensmeyer, Edward J. & Heroux, Mark A. “Ethics, public policy and 

managing advanced technologies: The case of electronic surveillance” Journal 

of Business Ethics, July 1991, Vol 10 No 7, pp 519-526 

- Palm, Elin “Privacy expectations at work- What is reasonable and why?” 

Ethical Theory and Moral Practice, 2008, Vol 12 No 2, pp 201-215 

- Perrow, Charles (1986) “Complex organizations, A critical essay” Tredje 

upplagan. Random House, New York. 

- Repstad, Pål (1993) “Närhet och distans” Studentlitteratur, Lund  

 

- Ratnayake, R.M Chandima “Evolution of Scientific Management Towards 

Performance Measurement and Managing Systems for Sustainable 



    
                                             

- 57 - 

Magisteruppsats VT-2011 

Performance in Industrial Assets: Philosophical Point of View”.  J. Technol. 

Manag. Innov. 2009, Volume 4, Issue 1 

- Shafritz, Jay M. M.fl. (2005) “Classics of organization theory”. Sjätte 

upplagan. Thomson Wadsworth, USA.  

- Statens offentliga utredningar. SoU 2009:44. ”Integritets skydd i arbetslivet” 

Stockholm 

- Svanström, Tobias (2008) ”Revision och rådgivning; efterfrågan, kvalitet och 

oberoende” Umeå School of Business, Umeå 

- Svenskt näringsliv Remissyttrande 2009:44. Betänkandet integritetsskydd i 

arbetslivet” Arbetsmarknadsdepartementet, Stockholm 

- Tat Wai Yu, Billy & Wai Ming, To ”Effects of control mechanism on positive 

organizational Change Management” Journal of Organizational Change 

Management, 2008, vol. 21 no. 3, pp 385-404 

- Tchankova Lubka “Risk identification-basic stage in risk management” 

Environmental management and health 2002 vol. 13 no. 3  

 

- TNC100 (2001) ”Skrivregler” Gotab Elanders 

- Westergåd, Annamaria J. (2002) ” Integritetsfrågor i arbetslivet” 

Juristförlaget, Lund 

- Wright Peter, Mukherji Ananda & Kroll Mark J. ”A reexamination of agency 

theory assumptions: extensions and extrapolations” Journal of Socio-

Economics, 2001, vol. 30 issue 5, pp 413-429 

 

Elektroniska källor 

- Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/lagochratt/ Besökt: 2011-04-05 kl:17:00 

- Deakin University Australien, oxfordguide, www.deakin.edu.au/study-skill, 

besökt 2011-04-20 KL 12.00 

- Encyclopædia Britannica Online. 

http://www.britannica.com.lib.costello.pub.hb.se/EBchecked/topic/214682/Mic

hel-Foucault, sökord Foucault, hämtat 2011-04.17 kl 14:30 

http://www.av.se/lagochratt/
http://www.deakin.edu.au/study-skill,%20besökt%202011-04-20
http://www.deakin.edu.au/study-skill,%20besökt%202011-04-20
http://www.britannica.com.lib.costello.pub.hb.se/EBchecked/topic/214682/Michel-Foucault
http://www.britannica.com.lib.costello.pub.hb.se/EBchecked/topic/214682/Michel-Foucault


    
                                             

- 58 - 

Magisteruppsats VT-2011 

 

- Företagarnas hemsida. http://www.foretagarna.se/Om-foretagarna/Om-

Foretagarna/ besökt 2011-13-05 kl 16:10 

 

- Handelsanställdas förbunds hemsida. 

http://www.handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/78A91CAE9FD613

29C12571F000405EAE?OpenDocument Besökt 2011-05-13, 19.00 
 

- Kommunals fackförbunds hemsida. http://www.kommunal.se/Kommunal/Om-

Kommunal/ besökt 2011-05-13.18:00 

 

- Lunds Universitets uppsatsguide: 

http://www.lub.lu.se/laeranderesurser/vetenskaplighet/om-referenser/naagra-

vanliga-referenssystem.html Besökt: 2011-04-05 Kl 16:00 

- Nationalencyklopedin: www.ne.se 

  Sökord: Värdering 2011-02-05 kl 15:10 

 Sökord: Bentham 2011-04-17 kl: 10:30 

 Sökord: Integritet 2011-04-26 kl: 16:15 

 

- Näringsdepartementets hemsida: http://www.sweden.gov.se/sb/d/1470/a/18548 

Besökt: 2011-05-03 kl 15:30 

 

- Svenska akademins ordbok. Länk: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. Besökt: 

2011-04-17 kl 20:00 

 

- Svenskt näringslivs hemsida. http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ Besökt 

2011-05-13 kl 19.00 

 

Övriga källor 

 

Intervju med Peter Larsson, Avtalsombudsman Kommunals Fackförbund. 

Telefonkontakt: 2011-04-15, e-postkontakt 2011-04-15, 2011-04-17, 2011-04-19 

 

Intervju med Handelsarbetarnas Fackförbunds arbetsmiljöombudsman Martine 

Syrjänen Stålberg. E-postkontakt: 2011-04-11, 2011-04-19 

 

Intervju med Maria Derner, Regionchef för Västra Götaland, hos Företagarna. 

Telefonkontakt: 2011-04-20, e-postkontakt: 2011-04-12, 2011-04-20, 2011-04-26, 

2011-05-02 

 

http://www.foretagarna.se/Om-foretagarna/Om-Foretagarna/
http://www.foretagarna.se/Om-foretagarna/Om-Foretagarna/
http://www.handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/78A91CAE9FD61329C12571F000405EAE?OpenDocument
http://www.handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/78A91CAE9FD61329C12571F000405EAE?OpenDocument
http://www.kommunal.se/Kommunal/Om-Kommunal/
http://www.kommunal.se/Kommunal/Om-Kommunal/
http://www.lub.lu.se/laeranderesurser/vetenskaplighet/om-referenser/naagra-vanliga-referenssystem.html
http://www.lub.lu.se/laeranderesurser/vetenskaplighet/om-referenser/naagra-vanliga-referenssystem.html
http://www.sweden.gov.se/sb/d/1470/a/18548
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/


    
                                             

- 59 - 

Magisteruppsats VT-2011 

Intervju med Lars Gellnér, arbetsrättsjurist på Svenskt näringsliv. E-postkontakt 2011-

04-26 



    
                                             

 

Magisteruppsats VT-2011 

 

BILAGA 1 

 

Intervjufrågor 

 
1. Vad anser er organisation och era medlemmar om övervakning på arbetsplatsen? 

2. Hur tillämpas övervakning i era medlemmars organisationer? 

3. Brukar övervakningsåtgärder diskuteras fram i samråd med de anställda eller 

bestäms de i ledningen utan en dialog? 

4. Arbetar er organisation med övervakningsfrågor? 

- Om ja: Hur arbetar ni med det? 

- Om nej: Varför inte? 

5. Ser ni några problem med övervakning? 

6. Tycker ni att det behövs ett större regelverk kring övervakning på arbetsplatsen? 

7. Hur bör övervakning hanteras i rekryteringsprocessen? 

8. Hur tror ni att övervakning påverkar de anställda? 

9. Vilka effekter har övervakning på de anställda i termer av t.ex. produktivitet, 

kreativitet, osv.? 

10. Anser ni att det finns ett motstånd mot övervakning? 

11. Ser ni någon motsättning mellan övervakning och integritet? (Motivera gärna ert svar 

utförligt på denna fråga) 

12. Ge exempel på övervakningsmetoder ni är för och om det finns några ni är emot: 

- För: 

- Emot: 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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